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 ةلبوديووهفادتوئوبل دودو دمَولا انصر“ اهدا ادالب ىفان دع دااذاَ دطولاى ءدأَن

 هندوءاهريغبدمو "هل! لاقبو اًدَمودموررسكلا/ هل الا تدم .ودقولمللا فلاش,امزثك أ أوٌةدسَو

 :أرمافصي كارلا لوق

 د ا سدراق

 مو تلامس هالتحااذا د اهنحالم مامن ضر ناك

 "و
 وعءوم وه تك ا 3 رصاص #9 د

 ةدعولاودهرلا (دهو )دي وكىج جو بضع دسو هيلع د موو ل: الاردن رلانةددولاو د ل

 اك ةاس 3 ع

 دعوو ده عاب ةرفجل اها مركي موارد دس كر ”اكض عت ناكملاو ضرالا نمل ْ

 : رمل ةدهولاو كلذك ةدهر سر اودع اد ضرالا ف نوكم ةوهلاةدعولاو ؛ 22
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 تارا ص هرعو فرح اهل س دأو ظاغأا ٠ نمضرالا الود دّدشأضرالاىفّدر ملا
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 العون عاركدعو" < كي ..داع نينئالا مويا ا نمدهوأو أيش تنال ةثالثو

 3 ارعالا نبا ةدئازءبتزمهلا وكت نا /هيوبيسلوقسابقو
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 ةدفولاو مولود ولاول 2

 ةمراطا ودع كارد :رهلاو ةدلقلاو

 6 نكن ثلا لاقو

 ةرتولا لامحنيو ياشلا

 لعأهللاو

 ع

 هن( ةمعملالاذلا فرحهلوأ سهاحلتاءزخلا همايو عدارلا ندا مت

 ف ولدالاءاذك ده و هلوق

 واولا ضر سو.داقلا حرش

 هلدب و ءاهلا نوكسو

 نادهوس وداقلا دحاص
 1 هما نوكسف مذ



 (دسو) لادلا فرح هه واولا لصق ا

 نبلتلاو مهباد اهتبذأتو رهدالو أ عمتأشنو برعلا نيب تدلو ىنلاةدإ اولاةدياءاهدج :وف بام

 موقئامىف دو ىلا ىهىراوكا نمةدملتلاو برعلا دال تآشنف تاجومهلادالس تداولا

 .دءاولاو ديعلاو سلا دياواو كلذكدبلو مالو 03 ٍدرغلا نيب ةدو) اوملاٌة دما اواهاونأم عدنعو

 ةياومتنيمانخاجو 7 او 1 ةداوونا داو عدجباو لسع تا لب ا ال
 م

 ءأر علا 0 ئنلكن متحول او لعتمىألوم باكي: "اجو ةققسمب تسيل

 لاقيو يا وابد داولاو ةدالولا ةطدي م ةيبصااو ةمالاةداسيلولاو مهمودل كا داوعمالا ْ

 يراوكا نمباو ثا هئالولاوباشلاٌدبنولا ميهلاو لاك ةليبلك فناك ناوي ءأو ةيمالل

 ادبسلو اسف كررت ىلاعت هللا لاك لش :ناىلاداونن نيد نمادملو محل , باشا مداخل باولاو

 له مداشو فئئاصؤلاواغصولامدنا م ًوةدماوةةيصولاو ٌيقوااشناك اذا مداقناو لاق

 قد ىرادنلاه-:ةرحامتو لاق لعت ني رفو تاكو هت نعريغتيالا دبا دملوةنحلا
 ما

 دومة ع 5

 كينداوات أو ىبنتن ةمالسسل اوةالصلا هءلعوانسدت ىلع ىسعل ارطاىلاعت هللالوةد لحن الا
 ا

 ' دود الدجل مود ق لبق ضعبد-هباهضءبيغلا تود ئومألا اريبك اًولعنولوةب

 ووجع

 اع ىلاععتو هناكس داو هل 0 تا داوان ١ أوي د .: !ىراصتلالاتخلتسو ر را

 ص ضتءعم 5

 رعاشلا لوقو 0 داقيطامداوو
 ووم دى ور

 مالغمأك ناش تدك ىدجا د# ودان ةاشاوداواماذا

 ع 05 <

 مج لوشن بر لاو روصنمو لاق ماهملان وأن مهاب م هامرتاثاوداو ةوقف ىلإ ارعالا نسا لاق

 ةاوملل دا 0 ىهفاهئم كلذ ىلب وهوا هذإو ٌتداو ادا هّنقاننالف

 تلو رقبلاو ءاشلاو ف اللثألا تاوذا لاس :داهتدالوانياو ىلاها.وءاشلا فلاير تداواذا
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 ”دعيومل املا اضر دآلاق و جد هوا نو تيارا ووتر َةءلاوداشلا

 ْ تاك [ًرطاوهلقو حب رنوكس عدرتم جلا لاق نمرحلا مبيض كتب كسول (د-)

 ١ ثدد_>-ىو ةسفؤلا كلذَذ مناة مع ”رلا تنكساذا قاسكلا لاك م رانوكسعم

 م
3 0 

1 
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 ١ ا ردا نمد اكعد نكد لدا ناو ْرَءْن ةنع

 | الل سانلا ىلع عدن ىتخردهلا لبق نمر مص ىفءىت ةدولاث يللا عب ران وكمو رجلا

 اذا ارحلا ةهجح نمع 0 اهي فيرا مايدمولا ع ةيدقوروصةموالاق

 ْ سانلا ىذدؤروهرع انمسنلا ىديزتم ل تالا دالسبلا لع منن ايصلا معي رلادب تيه هراخ ذأ

 1 املج



 ا

 ةيومسسممار)- ب لاذ فرع م مارا لخف .٠

 اك ءرذفصي ىدعملا ةغبانلا لاه اكدت دازتساله حاصر نأريغن د ئطعأ

 هسمدع مع س 3 5 صاد موع

 ال تهت هسأر ماعللاز 5و 0 هردصةجاكلا تدك يل

 ارا نانعلا ىعأو د دو 1 هديلو ىدانال ىوه مام
٠. 
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 نأ هع سلا ةدشئوهلاو ماَدقدبردامأ هوقو ريثك و *لكملو ميطع سأل كل كلذ لق

 ديلولاناكناىأمدلو ىداني المشع ضرالا فو هدءاو ىذا م اعطب واج لاققيو تدكسللا '
 اهلك ضرالانالا ذك عضومىلا اهفرصا هلل اش ,الفيمحامنالاهف :ٌرصْنيا هرمضن مل هد هناا

 ىو برش ىمالو لك أ ىتمالو هيد ف[ فدك ىلا 0 تاكو ةيصم

 _ مالا ىهورومالالهلاو قشر قواك دوأولاو ةيدوأو +ةلجرو ىَوْهأ حاوي

 دلاوو دالولا -:دولو وهدلاوةاسثو أه ءلواهيفناك ىف ا ةلاخلا فىأ هتيدءاوفكلذلعنو

 ل دلا اومودملا اوم ًءنمداومى مو ى 2 داوعجباو

 را اديلؤةاشلاتولاقي ىا ارا. تدوم طمقأ ثيدحف و هللا جن لاقي اك اًدملَو

 ظوفحلاو ا ا نونعي تلزامنول ا نو |مداولا نيرينيح اا عفاهتالو ا

 0 هلا اذه دوا دهرا جرشالاودرإألا تدع هتنؤقأز ال باطخلا ىلع ماللا ديد ثدي

 جاتنلا ةراك اهتم فر ءىادلاوةاش ىطعأف ثددسملا فو دالولا يبل ماو ل املا ىهودلاو

 ىبن مة أس 5505 باقل ةَلوُهاواهدأو د اولا عضو ىهف“ةدالولاامأو

 برلاةدللاو ئ ثلا نم ءىثلاداوو ةلباقوسمل تنكئأئرايدوحأةاعتلا تارت :

 : قدزر غلا لاق نودلوت ادلع باو

 مارولا انسى دا رشو * تارّزْومْنِهَسورسَييأ

 بانا دلامهو ةدالولا ن هم هنال هلو أ نمةهاذلاواولان مضوع اهلا هبت لجرلاةدإو ىر هولا

 ناك ذادلوملسحوو ةارتتلو ءوهريغ برعلا نيبةدولوما ةب راج اراد .لولاو هديس

 اهوأ ؟ىنلا ٌةدِماّتلاو اهماوأاهونأ الا اب سلو ضرايّثَدإَو ل ولامع نا ضختر عام رع أ

 دملتلا دسسعلا نم نقلا ولاك ىرخأ ضر ىخو ضرارابتملمسسب وشنم غسجتو ابتبلهأو
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 اهنواعب وداولا* اذغاميودعيو مهدالو أعماأننتو بعل نيداوةلومت راحو ءل ددع دلو ىذلا

 اذا اداوممالكلا نم داوملا ىممتاوذسعلا نمداوملا نك مهدالو ؟نواتن امرشا

 امءااوطرشو براد ىرتشا الحر نا عب رشد دح فو ىذم اعف ىهمالكّن منكم لو هوندحتسا

 ملادلوملا ىمع ناو هلوق

 «صعم درك ل صالا ىفاذك



 (ماذهزلا د نمكداو هلوق

 هنمهعم سوماقلا حرش ىف

 لاف لاق حاممعأا حست طرض
 للعرك ذل ةممدتلاو انذطش
 سوماقلا مسن ىف طيضورزاخلا

 قاكملا رس و ةكرخم لذاو
 تسفن نمىأ) ىننالاناطخ

 مطلب كة فعوصو(ف
 ةقيشح (كئاوهف) مدلاب
 وهوهنشنو هن ددنا نمال

 ف رصد ما ل راغ نم

 هىيكعم منك
 م ٠

 1 رجل ن7 اق ع 1 717 يت 177513778015018 فا تسا ةئنت #91

 (داو) .  لادلا فرح +« واولا لهو 1
 2 0111 ل ءءء 5و --# 1 هو 27 2 0

 1 دع اوءارغلا لاق كلذو و ملا ومبدأ اوبرعااو برعلا ل هدحاودإولاو داولا احلا لاقو

 1< سمس وو م

 ادلووالاماور دق 23 ارشاعمتياردقلو

 ةم ص نيم © 59و سس

 ذشماو كاسة عد نم داو دسأ فر 0 نمحاعصلا ىفو برعلا لام نمولاك

 و مو

 راج ناك نال سلو * 24 نط: فتاك ان الف تما
- 
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 دولا ولدوا ىف لاقي تيك !|نبا ادحا واج اراك قولا د->اواذهذ

 قاىرذااملاق ربا [لثمداولا عججارلاد روكي دقو لاق اعج رادع وداولا نوكولاك

 ةيدولولاو هدالولا مسالاوثادأر عم اووي نيحدولوملا دم اواو توم ءانلاىأ اوه لج رلادإو

 قىلارداصملا نمىشو 0-0 غفل ىلع اهنا يدلل لالا باعث لاق ىارعالا نبا نع

 لذا وهدباولاةقاوكءمقاوشي دج ىو دئالوونادأو عمباو ا الاواهل ل !اعؤأال

 هس م”وو

 هيلعوانست ىلع ئمومديلولاندارا لمقو لدطلا اك ءاياظذودءالكى الو 0 :جلبعق

 هر هرح وهو نوعرفرش دود: < ةراكىاادلوانيفير ىلع ةلمال_ءلاوةالصلا

 او طقسو |لةطوهو تام ىذلا ىاةنلا فدملولا ثيدحلا ىفو ومهرهظا يبان او ىيوذ رم يف

 كنك ناو ةمالاودب :راخلا لعدم اولا قاطتدقولاك وْرَغلا قىنعي ادملواولّممتال ثيدحلا
 اءداوطو هدالو ٌتقو لجرلاداوسو ةي راج ىنعيةديلو ىلع أ ٌتكدَصَت ثيدسحلا ىف ةريمك

 ْ 0ك همقدا او ىذلا تقولا مس 1 رئاذال موا داوم الا هتداووهيفدلو ىذلا عضوملا
 ظ يعأ مهل ثملا فومهل أوقو رسفا ذكعنطامشلاو سلب | ىنعي داوام ودلاو رق نمرة ناعما

 هيدانتالفاهدماو ىسنت 2 مهتباص أ ةدش ناكملص أ ىر :رثهد سنا لاك هدملو ىدانال

 دقوهلخلا لب راغصلا هيفىدا“ ..ال يظع صاوه لدقو ةَدشلكلالث ءراص مهب 0 1

 مهدنع ىلا ةرثكلمنع) رح 3 ىتىلاهدسدملولا ىوهأ ؟ٌىمىاةعسلاو ةرثكلا عضوم لاقي

 ىبلعثلادرّسعل اوقف تيكسلانبالاقو
 اهذماو ىذا .ال يملا ىلا 3 0 نمت

 حدو 6-5 تق نا رح 8

 هسيفال يري ذل ئشلا فدلولا مكالكافماك الو عر ال ىأ هانعمدن رض ل هما دهلاق

 قيل ع ًاوهىاامهدحبا لاك هديلو ىدان الرع اوهمهلوقفةدسءو و ىعصالا لافو َلدلا

 نعمال لهذتىأةراغلا َن ادا لا لا هين ىدانتن كلو ديلول هب :ىدانإ الريدش

 و 5<

 ْ اداو- ناك اذاس ءرغلا نال لما ئ رح نميزص لاقي وهمع برا 0 دانت نااهنإا

 ىطع ا

 ظذ30#5”*2ط1]21]ز]00||||]|]1“““““ببببببب“““ب“ببب“ب“ب““ب“-“77

0000000 

 11 7 3 5 ا حا ياا ود



١ 0 0 

 1 (داو) ٠١ لادلا فرح + واولا لصف

 دمجر عش ىو داك !و داكو د اولا جرسلا ىتفدىلا سويرشلا اهب ثيقلار وسلا دئاكولادي رد

 سمع 95 ه5 9ه-و مذ 8.

 داكولاو مد-:دقرادفومىورو رسآلا ديد اقوم ءآمادكوم هيلع ىلعلا ىرتهروتنبا

 7 ا 3 - ووو 5-5 ادم 5-5

 صايادكو :مىلظلاشو هيمأق [اذا |دو كودكي ناكملا ردكوو باملادنع هرقدلا نشد لح

 2م الماما م 9 هع هه شثريسعو مديجءو

 دصتهدكودكوو باص ى أ دكودكي دكولاقن و ادعس اتاك اك رحم وأزكو دوا ذك

 ا - 5 هو ا سمس 9 <

 ا حاب دا م ىأ ىدكو لان لارام هلعف لم لعفو مد مق أ

 حامر طاالاك هيمقوةسراها ا

 هسه و2.9 نيو مصاص سب تدم ورم م5دصو» 6 ةزو«وص

 ىدكودكي م ن نأءوسلا ماةريشف 3 ةروح فزنقلا آت كت 3

 ىأواولا مم ندب ىدكو كلذ لازاملاستيو قاع نغيلو ىدصقدصي 000 هانعم

 هو هسه ه2
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 رة *! يلا زج ام ديو راسل دكار دكول ناك يبست ١ ىلعف

 هذصقاذا اًدكوهدكي ار دانة لاق و 0-1 ذأ دكو أ الرمان ع 1 ذاق دكؤأ 1

 و2 هس

 ه2 الو عنملهديرالى ائاطالا دكان 0 عود بالىذلاهتدلا ”ىلع ثد د> قو هملطو

 مهضعبلاقو ادءاواذياةسصلا ىدت موضع لاكو لوني ىلا لولا (داوإ) ءاطعالا
0 

 هم هندأونيحىا كا ودواوم مالغلاةن ل-هثنبالاقو ىف ::الانودرك الوهن

 لديلا ىلعت هدالاوةدالو هسا هن : داو هدي سنا ىييفاورت دلاو ريثكلاو دحاولا عمجتياداولاو

 لجل مال يو لمالك 3 أركاىفبلعت 0 بسلا ىلعدلاو ول عسا ىلعٌلاو ىف

 وأ داولا امهو مالا ةدلاولاو بآلادلاولاواهدالو ناتو ةدالووا دالوُمأر 1| تداوو ةدلاومذه

 عجل اودحاولا ىلع عتووهو ناكانأ داوام مشا اودإولا هدا اعجوادحاو ,توكيداولاو

 ع9 هم 252

 نئوو نثوك داو عججداولا نوكين زوج دتوكدلاوةدارودالوأ | اولاقف اوعجدقةوىنالاوركذلاو

 سلو ةغلداواكرسكلا»داولاو ةماكلا لعنيلاثملا باقتعاللاثملا ذه لءرسكمرا م اذه نافذ

 لجرلا دوو رهظلاداونهندشنلا ىلع طغرلا اضيأأداولاو لعق ىلءرسسكما ها هسيلالعتنال عمجج

 ىلاعت هلوقريس“ :ىقلاقيو اضع مهضعبداوو ورك أولو عم طهر أوو عم ف هذلو

 ةيؤرلاك .دالوالا مجبل اومدو لاه وةليهرعأ .ازايبحالا هنآ
 مسعر 25س

 نبا رق كل ذكوو رمت ىأرا .ةاوهو هلو و هلام يهاب لاو | اريغلا لاق يذل راعزةدأو كراطعم#

 دايو كافل عنا مومن 1 م قدجسأ نما ًارقراضد أءداوو عن اننعتسا يدور

 م

 دالوالا عج ةداولاو هلوق

 كر درا سوماقلاةرامع
 مفلاو رسكلاو مكلاو

 لمعي عييدحأو

 ركب ةدااوةداوودالوأ

 ا



 لدالاباذكوملا مهعبضدلوق

 طيضاذك ةيدقرلا هلوق
 حراش هسعدانو لصالاب

 5 هعموار اطأ. وس ومالا

 (دكو) 1 لد رول 6

0 
 هه هود ع9 8 م عا

 كيكو راسنا ادق ام دوولاو اخدت ساو اهدقوووهاهدكوأ او أو تباع ملك تداولا

 ده 2 -

 دنز قتيل زول ءاعدئىدانزكب تدعو و قا وما اوهوراثلا عضومدقوملاو د 1 ةوهفدب دقوا م

 اك د م3 ول سب دك ةس م

 ١ 50 رطداتو لبرو اضاوطاشتلا دولا عيربس ضمد 0 لا يا

 لاف ىدقولا هو“ ال“ "دان يشلا دقو كلذ نمودو
 و 395 قة: 15 1 : هه ع

 ادرباهدوجان اذار مم * ا
 2 ل 500101 0 همر <

 ادقو ةرحالا ةشملاور #2 8 نعك ةفأم نبا نم

 ا 2 2 2 20-2 1

 ئس و رهش فصنوأ مانأةرمثعى هررك دش دولا ةكشأ را مدد كوكو

 2 00 سال دك 02010

 :دكرامتر 7 ندةوع ردو 200 ةصيص) 0 التاذاو ةاكا ا د وهف 5 و 0

 ةحاسترلا ىلا ِصدْدَقوأ ر 5نموح انتل مقاقلا ارق نفعا ور "ل١ لاق 1 ور

 *وس 9 ع

 دقولارسقر موةبحاجزلا نك ةرردرلا نطور أ 5س ثدللالاقوُدقَوأَر ةنمكلذكو

 لوتت:ثرعلاوةركشن دقو اجلا راثلا يعم ىل_عف دوار قز دود ونلاوبك دل ةنجرغا

 رعاشلال اق 0 ا ارا اص ي ا

 ه3 9و كغ ىل ةه-< -

 اراعتساامايصلا ىلع درو #* ارانوهلل تدقوأ اوتو

 هللادعحرال ىعملاو ا اردنا دنا دمت لو نرعلا ضد نيبو رهزالا قاع

 لاق هرث ااراندقوأو هة-او هتلادد نأ م ماعد هلاك هنا كار عال نأ ع نعفئورو هدرالو

 ا 00 اهل تاّقف اران كت ازا لوصف كانتا ذا لحل ناك ةنغب امقعلا تلاه اعو

0 

 لا خلاق رج مانخذ ىلا نم سدخ ةيدمقولاو هرشىأ مهعم مهعبض لوا

 رعاة قولان اسر ُةةنهط #23 قر شدج موبانت د شالو

 نفعا ع

 22غ دب ع اذه حس وذ“ وعد زو <

 همقز ندهلاو ايتو ًادهملا ودقعلا دكو (دكد) ءامسإ نا دةووداقوودقاووةيدقرل :فرعالاو
 2 سوا هما عا د 98 ص و » رح 25 7 1

 ىعع 21 و صالادك هو هنددش ىأر مدفقأ راولابواداكيل هدك رز هندك ًاوهتدكو لا ةغل

 نيلاص جرم ]م 0_0 هس ل 7 ة5د

 وبألاقو دكو ةتقفلجا ذاودك اقتدقءاذا 0 ًادقعلاىفز ل 0000

 لوقت ناكل نوع انزألا ةلاحالدا دلو تلا جارنا مالثعلا فل خدّربكوتلا سابعا

 زا لك الوش ىلكت لقا ذافا ءاكي نمممال أو اوه نوك.نأز وصف لوخأ ىف : 37

 قو

 اهبدسيقلاروسلادئكولاو هدشادسكْونجرسلاو لارا كرو وغالاكل ملكملانوكينأ

 نا ةسكاؤنلا نتتالزا تكلا ست ورا اويشتة قاارومسلاو كاكا 5 م ا حدسلاو

1 

 ةنت وا تن با

 ادا لل يحل ل



 هنا ااا

 م1 (دقو) - لادلافرخ *« َواولال صف

 اوزيجأ هلوقو مهل مشي نيعبسادفاوو هذ لت ةاذافدمشلا تيدحفو هد :الثدللا دفو ثي دملا

 0 هم ع 7 5و 9 همدهء2 1

 وهدفواو هقر“ يثلادقوأو توب استريطلاو لبالا تَدفَوَو بأ تنك انو ذولا

 ليقمن ب ةلاف هينذا بصنو هسأر عفر < رلاَدقوأو عمت

 ٠
 همدمو<عم لغة س

 اًدقوأكامهن فاح ءرةنسو 3 محاشي رايسلا مون 10

 4 و ص و

 دوم دع ةهدوث ف رى 5هءو و ى هور واكل فاضل

 ىلعا دسم و را رسما | هن مق قدك تدلع - ”صدقوهبكرو
 م

 اضا اداشغدالاو هملعُارشالا, لا ىلع داشبالاو اند ىاانسْمْن دقرف_سىلعىئداغؤأ

 9 11 ا 7 3-0

 سرغأل لاهو هادفاو باع ناسثالامرها ذاف مضاد دلتا رمال انلاامهىشعالا

 9 ع هم ءو 3 2 هما ءو

 3 و ف رش 1 5 ةوأأهنسح ام.

 همس سو موسع موز 2
 اد.شماهةوفاحربنأ 90 2 اًدفوماهاعف العلا ىَرت

 لاقو برعلا غ نم موقدافوألاو نمثل

 سل وذم 0-0 ووو9و همس

 فاس م دافوألا امك 3 اندم د انم :كولذ

 5 هم # س

 ىل رعالا نادشنأ برعلا ن :جنادقوونبو ما

9# 8> 

 لص ماعتلاوماعتلا لم 5 كس موكا دفوى نأ

١ 
 أ

 دوج كارل ىلاعتهلا لاس طعلل دوةولا اذهدو> امل امتد لاهو (ض)إ

1 

 هءوبنسنعادوقوو مضلادادوثوو 510 دج رالي راثلا شالا راثلا | |

 جتفلاهيفزوكو موهطمردصملا حاج زلا لاف .بطعلا فلا ورد_صمال مضلا نآرثك الاو لاق |

 مضلا بايلاو لوةفرد ملا ىف ءاحد قو الويقتينلا اقل ةمادوق هدو رانلاتّدقواوورد فو |

 دام الاو تدق ىأانادقووادقووا د هقووددقواًدقوو :مضلانادوٌةود را لات ىرازللا

 ءانعمدوُدولا تاذرانلا ىلاعت وة ىرهزالا داتتالا عض ذلابو بامألا فلا دوولاو دولا لثم

 دوقولا تاذرانلاٌُيَرقو بوقعب لاك ىطحلادوقول!نوكو نأ نم نس اردصمنوكفدةولا ١
0 

 2 م و 8

 دوةولاث الا ردع لا عضو م عضو مادو ةولا ناك لمقو ةراحغاونماذلااهدوقوىاهتلاقو

 نإ و ا ١ مود ع : 0 5 : 5 ١

 ا 0 1 -

 دقو هلو هو مرأذ لاو ساكت ل مق 0 ظوملاو داق تدرون تدر

 "1 7 . - 00 لا

 ) 3 برعلا ناسا ب ( ١"

 رعش فن اذللا نا دف اولاو فرعا لمرلا نملدحلا ةورددفولاو رج أ نيار عش قوشو عاربنالا ظ 1 4 : 1 م ٍِء 0 و ه |

 لصالاءاذكرامسلا هلوق

 1 ومد 7# مل اوافدل وق

 لفل

 َ ذخا اين منكولذ

 لاداحوالاامثكلو
 هلوقو لاذ لا“ هدرسفو

 كرد ىأ كذخاءانذخأ
 لع ا هاندد جرد مكذبا

 مريع هما



 دقو لادا رج د رارلا لس 10

 .ومده ع . < و 9 5 : 0 5

 هن دعو ااذا ل-رلا تدعتا لاّتدو لية مرش اورمشلا ىنادعتالو«ىرهوذاهركذتدءلااذهو

 لافو ل اهل ادعت الدعس اذ #2 ىشعالا لاق
 بمص

 9و و نتا صص# بد

 روزمريغلا اون 0 1 3 ىدعتاحاصلاانأ تما لا
 2 0 مو 0-5 روع

 رده لفل ديعرو اداعتاثدعَا دادعو هب دع ورا داعيا | ياسر اتم  لهلادإ

 1 ا ندعو "و نافرسي نال ميفا ذاق ل .دملا ناطم> نماطتاحَلَخد ثردحلا ىفو لوين مهاذا

- 

 فيفا دولا (نض) اداعبا د عوبدعو دقو لوصي ن دارا ذا هريده ل الالف دعو
 _ ا

 ,ى م 2< وص

 نمت الفلات و عود رد هيد .قفدعضلا لءقو ىندلا لذرلا لّقعلا ىيعضلا جالا

 دعولاو ىبصلا دعولاو مهمافعشوممالذأن م ىأ موقلا نا دعو موقلا نا دعو نمو موقلاداغوأ

قت هنطب ماعطن مدخت ىذلا لمقو موقتلا مداخ
 ودا عجلاو م خلال جرلا دغو هنم لو

00 : 

 2 - 9 ص ص ّّ

 دق دل لاقي وأ مثيهلا مالح اقماسوألاف مهند الرعد دعن ةهدعوو نادعوو

 1 ا يع وحدو

 ملضاوو هلبيصنال رسما ماهس نمحدقدعولاو ناذاملاَر قولا هنمدعغو٠ نيرتا

 و 5و - ل

 1 ٌةدغاوملاو يحاصر سل مربستنا كلذو ريسسل 111 يع ملف ل حرلا

 هرص سب

 املحرواهيد.بىدحا نال ةدحاولاة قا الةدغاوملا نكت ٌكيحاصريسلثمرستنأ ةّصضاوملاو

 بلعت 1 اهريسل ثم تراس ىرخالا ةقانلا تدغاوو ىرخالاُدغاَو

 رماد

 ْ (ض ) #3 باطامظاهل م 5 ىورب وسل ىعن» نانابظ هل اجدعاوُم د

 وعلا 9

 دفو ىهمدالا نوسركملا ناك رادقولا لف اد فو نمجرلا لايق رس دع موي ىلاعت هللا لاك

 يدعو هس

 ةدافووادوةووا دفودغيهملاو هيلعدقو هدسسم نبأ ريمأوأ كلمىلاحرخاذا ةدافو دي ثالف

 لبقمنب تل د نو شنب مهانععمو هيوسسلاف دفاووهفمدقلدبلا ىلع5ّدافإو

 مل <89 و 21110 -

 ماوابلاب ريبابحلا ددع * انت انيئاكرتلوتساع ةدافالاالا
 عنو -

 ا

 دقودفاو عمش دوفولاامأو حريق رعمسملام ءافدذولا امافدوكولاو دوام هو هسلعهدّفواو

 هع

 ىرهوملا فرش اذا ادام انالفَدَمْوأو هقوفىذلا ريمآلا ىلاريمالا دقو لاقي وه ءلاهدقوا

 همدوع 5 ؤو ب هل ةذ 00

 تنوعت مولا مهوثي دحلا قدفولارركح :دقو هر انهو سام ل بألا نم دقاولاو هتلسرأ

 قو كلذرغو عاج او داقرتساو ةران زلءا هال نودص ةينيذلاو دفاو مهدحاودالبلا تود

0 - 200 0 

 كدادلا

 1 ٠ الارللا1 كور دوفو وداقوا دولا حبو دفاووهفالوسردروىأريسمالا ىلءنالفدكَفَو

| 

1 
1 

 ا
 ع
 ح



 2/1 (دع و) لادلافرح « واولالضق

 ِع عا ص 2 00 2 3 ن1 3

 0 22101111119 سد هرصيبلان د وهلا عمجبو هن ومنس صن

 كلذكو دهعلا دعوملا لاق انك د ومان ام ىلاعت هلوق ىفدس هاك لاهو هتارعو
 يل

 يدعوا رءامشسلافول_-وزع هلوقو ىدهعلاق ىدعوم جفا اوىلاعَت هلوق

 20 دووم ورلاو ىلاعت هلوقفةداتق لاك هنخلا نودعوامو رطملا وك قزر لاك

 7 عيت 6 دعاو باحسوتاسنلاءدعئاجناك ٌةدعاو ضرأو ىرجدعيابربْل دعي دعاو سرفو

 دعاوا ا : يرق رطبا 0 رك ادعي دعاومونو راملاب

 عاركنيديوسلاف تننلا رهظي ملوى اهتبن ماتو اهريش ىحراذا

 دعو داك لا ادابعاعل * هقادو نوب ر رو عذري غكر

 زحارلالاقو دءءاواهلابقا راه ودادلا لاقي وأ
 41 س 797 و و مدد

 اه ناك ادعلا انش ءوسب 4 اهراغصاّدعا واهارتمك
 و سوال 2م ساو م هلم سس 06 م 1 دى وم عومو - ووم

 دعت هشام ئاخعد دق مالغاذهودربوأر < هلوأدعو ادادعاو موو ادرب دعب ايمو لاجل و
 00 قلل 4 5 213

 3 - 5 ع و و 2 هس اق و م ص

 لاا 0 هدحدردبلو 00 اوديعولاو ةمارصقإا#

 مل #2 معادأ لاو نما

 بينا لع رت ا الإبر دعوأو نيسلاىدعوأ هردقن ىرهولبا لاق 1

 5 م6

 اذاف ارش هن ”دعوأو اريخ هن دعو أو ارش هن دعوو اريح لحرلا 2 تدعو برعل امالكىرهزالا لاق
 ا ادعو او ثا اورك ذ.ملاذاو اغلا اواخ ديمو هن دءواولاقريشلتااوركذيه

 ليفطلا نبه اعل دشنأو
 وسو ل ووو 95 س 0 و9 سدت

 تدعو ماو ىداغنافلخال *« هب دعوو) هيدعواناىباو
 1 3 - - ا مه ممدص

 ا عوأ ىلا ارعالا نبا لاقوب رضلاب هن دعو أكلوقكر شا الا نكي اداو

 دشنأو ردان وهوارخ
 و و موص 27 ووس

 هبدانأىلااغي 24 ا 5 ىلدعولو :سه طا

 ىاطقلا لاق رّشلاو ريكا ىفةدعلاو د ءولاوهىرهزالا لاق

 و اه رت س9 بيس يت و ني ع

 ليم مرسل و ريشا ىلا دعتالو #* لاعم حلك ىنالاعالا



 (دعو) لادلا رح #3 واولال صف ءالم

 نملعفلافاندعاو ارق نمو ىلاعت هل لعفلافاندعوأر ق نم ىرهزال الاق ةدعاوملا ىر<# ىركخ

 لاقو دحاو نماندعوونذثا نماندعاوف بلعت لاق

 البس امه انرلاوأ 21 كلامي -رسهيدعاوق و

 2 د

 دعوماو هل امرا اا لا اذاادب ١ رتدعاوذاعمو لاك

 598 سس

 اواو د1 لعل اهان ناك امنال 0 ره ا هعضومودعولاتق ا :1 اولا

 8 -ء د ء ل

 5 ءوس

 و ءوم 20 سداع جام عع و 88

 9و عو م < هه وس 5

 5و سوم وم وهس 7 ءعةس

 ى ةه- ىسصهد ى هج ورك سو سس

 قب د و ىلد :نمىوملاوقوكاو لولا كلوقكت دو !لعفت قواولا تهذيب وصنمه:ملعسفلاف

 تبت مح 5 حرس دج 9

 8 ص مد < يرام سل 9

 سيل هئالدوخف دحوم هب وبس لاو لاق عابرو عبرصو تالثو تكونو قم إاثمو

 اومن موقاادعاَودقو صاع نعل ودعمرمت نااكذحا او نع لودعموهاغاوناكمالوردصع

 دمتي دعنا نولوقي سأنو اومعدأمءانواولااو ءلقداعتوالا ل ءأو دولا لوقا لاو

 ىلتاسلا اي

 هيام و هب و.دس» ذكاذكوزمهريغب رستوموهفرستانرس ا كلذكو زمهردع ن 0

 اهلبقام تفنانا افلأو اهلقام ريتا نيا مدقق لعمل رمل لاقامة كرس لميا

 كلذ ىلعو رسدلاو دعولا بابل لصأ ال هنالزم_هلابز والو لاق اهليقام مضنا 0

 صن

 ةدعالانقودعوانوكيو هندسعب ردصمد ولا نوكي و ل رف دعوت اوربا

 :١ ةدعلاو قيقحردصمدعولاو اعضومواتقوالا نوكيالداعمملاو ةدعلل مسااضي اًةدعؤلاو

 ْش داعمملاو هابااهدعوةدعوم نعالا لجوزعهتلا لا ةدعوملا كاذكو ردصملا كر

 ْ قروسكمهنملعفملا نا ا و عضل وب( ودرب ودعي وف لبقتسملاىفايتطقس مءابوأ

 ها هنمواولا توك نادعنارو-كموأ هنم لعقد ناك ايوصنم إنت الواعبجبردصملاو مسالا

 ش .عضوموأ لحجر مسا لكومو قرومنب انالذو دحومدوماواخداولاةرداونتءاجافرحاالا

 : ىل عشت ع - ناو تناك نان هر سلا عضومنز ومو لجر مسا ىهومو

 ا ناو هنرسك مسالاو ناكملا ههتدرأ ن اف ناهجولا «سغذن سول 2 يسار ولجويو ف ةئبان هيف

 تاق تيصنردملا هيت درأ
 ع جو -ولجو ول وم

 الا لمعمكلذ عم ناكن اف يرد
 : رح ٠

 : لاق دحوم دحوماول.خداولاةرداون تءاحافرحأالا هنانئةساىفهلوقىربنبا لاق ىبو

 : 1 ' اول دعلا ىرصلا نم م :ةهفدحاو ع 0 ل سدوم

 :١ وهو ةدهتايدعتي!هباوص ىربْنبا لاق رو زكباراستا فرمشتألالاتاك ز مهلك ءلوموهن

10 

 انفلاة  ةنضيس لا هع ا يي ب



 ايا (دعو) لادا فرح *« واولال صف

 ضرالاىلاهرهتو هصخر ل ئمضرال ا ىلا هَدطوَو كرمت وكلا ينص ىأ لا نذطد سوا با
 ىاطقلا لاق فلاعىلا لعافن مبلقفدطي هل دو نمتي اثلاىداطلاو

 وثذ سد < 0 59و  ه

 ىداطلااهنيدقا او ىضقتالو « داتعمنيحىب ماسي حداتعاام

 اذاورطأو يلم ناطل ل كئاَدُع ولاشي واقل الق واولا رخافدطا اولا هيدارب دع وبل ٍْ

 راق الع بدو َراساذاَدطَوو قجاذادطوو قجاذا طادو تئاذاداطاارفلا هد

 فهكلاا بان ىلع ل يملا عق وفراغلا باحث يد>ىفو هملع هندضَت وهب هنددسا ذارخدلا

 ىوردقو ةفلدلءاو لاك هدطولاقيامناو ىورا ذكهريثالا نا لاق مدهلامدسىأ ا
 مو هدد

 ادوعوسوةدعوموا دعو موا دعوو دع هيورحال هدو د عو) مدت :دقوداصااءهدصوأف

 ه2

 ةةوديصلا وع وحرلاو قىول_غاك ةلوعشمو لوعشم ىلعتءاسىتلارداصمل نموهؤةدوعؤمو ا

 هلوقالمعماعوةثرداصملا ن ءاجاممو نجنالاق ةبوذكملاو ||
 ووو ع

 هلوقو ىنجنءاءاكح دوعولا اولا ةعوجارداصملا ن هيل غولاو « برك هاشأ بوقر ءديعاوم#
 تث دم ع

 دعولا ىرهزالا لاف كل ذانور أ دعولا اذهُراَِإَِ انيقداص جتكنادعولا اذهتمنرو قيودا

 7 5 ه

 هد نور هعأ ارفلالاقو عمتال د عولاوت ادع عمق ةدعلاامافاساو اردصمنانوكي ةدعلاو

 د راوفاضأ ااه نوفذعي

 اودعوىذلا سحالا ىدع كودو * اودرخافندلا| وُدجأ طيلكناتا

 لاقو *«صالاىدعلودلحأو 5 ديشْنأو دعوت دعلوقنءارفلا رخو ىرابتالا نال ١

 5 ولا ةدسعلاو ى :رهوحلا لاق ءاملان بكي لاه ةفاشالا دع اهلا دن صالاةدعدارأ

 1 ةزاابرعدعت دعاة سقارعوا عضالوتأدس سا واول نموا او

 رك وبألاق ويش لاقي اككوتذو كود علرشلاو ةلاو ةسسشاهدرتاكواولادرتالف قذأ

 تعيد ينوما دعاو داو ات ةزقو هيلع اد ىنرعوأ لوقتو يلم ةماعلا |

 ةزجو مصاعو رس اعنباو عفانو رثكن ارق مر و ورعواًارق اندءوارش وهل يل

 فا ًاريغبات دعوذاو ةغللا لهأ نمةعاسج راتخا حما ونألاك فلالانادعا وئاسكلاو |

 انليلداولاةو اندعواو راّتخافنيممد الا نمنوكناسناةدعاوملا ن الا: هانرتخا اغا اولافو

 امأو اذهلث.سلءوركذىذلااذهولاههبشأ امو قا دعو كدعوهننانا لجْوْزءهنلالوق
06 

 ا اومقلا ىف ةعاطلانالدفن اذهاندعاو * وم
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 باب ىلع لبنا عقوفراغلا باحث يد ىفو عدا 100 1 يس اا
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 اهون حادا نيب نا زءامهوناديرولا قدحلا فديوا ل لاو مل دو

 لوقلاو ا لاك ورمل قم مولاي طاسأأم ىو حيادوالا همفو ناجدولاريعبلا نم
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 ريهر لاف هدير لشد هلع رشاد

 دب اع ع3 2ده مج مه9 را ص دع 3: ع

 ميضنملا ارضاملا ىصع قو خل تاج «-اهرزءاملاندر والف

 ! نارا 0 ةداروودارو موقن هدراو لجرو هملعْنكأءاملانغلباطمانعم | ٠

 عم امنودرب 0 رسفاهداروألا مكشمنا وىلاءثءلوقو 1 ود_ةذوريغ هرانغوأ الهم ا

 نيذلاَّنا لجو زعهنلالوق كلذ ىلع ملدلاو ن ولا اهلخال و رافكلا اهلش دس فرافكلا

 ني رسما فال: ارثك ةيآءذه حباجؤلا لافو ٠ تودعمما,مءكلئاوأ سلا انمم- تق
1 . : 1 ٠: 

 اهاخ ديب هلكو ماطلا كرا ودل اوشرانلا نودرباعمج قالا نا سانلا نمريشك ىحو ايف

 : 2 - ص 3 سس و لا 3 2 3 7 © في

 هلوقاد »لاه نملءادو رودصلا ل«:مودور ولا انلعدق مهن عي لاقو رد لا ف ال>درؤلاو

 حاصلا ىفدوروملا قارفأ هلوق

 ضد رملا قرفا ىعمكالا لاق

 هاج نممومخاو هر سع ند

 لوق ىو لبقا ىأ
 لوةيلاق ماده ار ءالا

 لاقف م وما ءرةهالعام

 رم يسيسسسسسسملا#)



 (درو) لادلافرح #« واولال صف 37

 اذك لاك دوب دارأ هلوق

 ها ررحو رظتاف لصالاب
 ىىينع +

 اًضدأ ىو رير معد هلوق

 أ يل
 ور

 ةكأتيبلا نمو كيو يول دارأ رش ندر ءايلع تجوب ٌكدوهاورنك ٌلدودارأ

 ىلوقو قدصاف مهلا كا 0و تيضردقىأ مهاب كك ىلع ءاساء وق تديوئش

 "كرات كك ناو كاوق كينرد تف قد ص اة ىوق: لش ىأ سلا نوكينات رولان خلا

 نم 3 مس دو ا يا

 ٌبلاطتادو لهأ نم فورت د ىان ِ عل ع نور رخاوق

 يقل يما لوققدولاو ىرحوملا ع

 ه ساعه 0 ا

 ركشئاماذأ هيناؤو 95 تذصث أ اماذادولار ظن
 . لوم

 لاق ديتواولاق "ام لااودازاذاف ميتة ادولاوهريغو هديس: 1“ 0

 . || ىعمأ ميةونااريغتلاذهاهريغيال ندا ه ىردأل لامة بو ةغلاج أد ردنبا معزهديسننبا

 اهوعدافءاتلااونكسمم“ اكدحهن لعأ اغلى دتولا تفلان دولا ىرهوحلا دثو نع ةريغمريغ مم ةغا

 دشنأو فارعالا نبا نعت أها مساةدومو لادلاىف
 عع #8 هي ىدمعو وس هم م و 0 و

 كذالك * 0-0-1 نر ىومت ةدوم

 9 رح 2 سدو دىس م

 را مادو اجر نتحالو را هدي سانلا وما لع فا

 هجوما عون ىلع تيلغدقو اهروتةرش لكدرو ( درو ) ةبحلا ىهىتلا ةدوملا,تممساجملا لدقو

 وه زو29 جى

 |0000 دوا والا ةذرو دحر لارعو : :رصش لكر وتدرولا ةغضحو لاك

 عا سس م ساق ل 2ص صاع 2 ليص 2

 جتفلاددرولا ىرهوخلا رو ا ه1 !تدروو رونرعشلادروو هلمتود ير واسعا

 مم د ةه- هاو وو 2

 |0000 روحو دو وقل درودمال 0 0 ني ىدلا

 . 3 ه9 2

 راس كماد لا ىفو ادروراص 0 5

 ةرسكلاابواولا تراص دارو أو تاكأو ماهذا ساسق ىلا ارو داري لاير ىرهزالا لاق

 د رولا نولك ٌتراصىناهداك درو تناكف ىلاعت لوقف حاجزلالاقو المقام

 5 2 اهنًادارأ ملا قارا قال تملا فذ روكسة نوادي درولاو درو س و درو

 1 ع والاو ةفاتخلاناهدلان ولن امربك الا عزفاا نمنولتت

 كو 1 دلال

 ارك ايف سل الئ 35 00 درو نان ولاهعز انت

 م

 نضال“ ١ رانا اةدليسف اي نيد /
 97 ١ 1 لي و
0 4 3 / 

 الا عع نو



 4 (ددو) لادلا فرح * واولال صف

 ىءعنيلساصلا هدايع نحت ى ل سعاف قع لوككوهو لاك هئاملو أب واق ف بوك ىأدودوم
2 

 دوا ذناكهربدش:فاضملا فذح ىلعو هرمعلا دو ناك | ذهابأن ارهع نبا ثيدسحىفو مهنع ىكر

 قو قددصلارم كل انذولا ناق فدحمىلا جام الفدرو دسكمواولا تناك ناواش دا نصق ًارمعل

 5 89 ع

 ىلع الل ماغدال ارهظاف ؛ةداصو هببح أ ىأهددوأ 2 ”اةالعلوقق فاو ناف نسما ثيدسح

 ةدومديرب ول فيا ورم لعل دا أقدس ب رعلا لع م هجاء ردا ىفو زاخلا ةغل

 رى 2ساسدسع يو

 ةدوملا بارعالا نبا با دودولاو ا :الاو دودوودومودو ل جرو ةلك اشملا

 ىلارعالا ناهدشتأر ءاشلالوقامأ و فيكم ةوملاب مهملا نو ىلاعت هللا لاق باكلا | 7 35

 5 #ه-. #7 © -هء

 ادودواات وا ارا مومس * ةناشمَح بلل تدَدعأو

 ىلعالا أدودو هلوقمصيال قريشا :.م اهد_تعام ةلذياهنأ دودو اوق ىعم هدمسن لاف

 هدو تلمح ا هددويو بسك هسلاددوو اهعوأ ضالالماهناو اجلا كلذ

 وو جس ءاياص و

 جانو نمفورعمو نفر 3 ىتتيقلاماذا كتابا

 5 2 سر

 ةاددأو ءادوأو د دادوو ذو موقولديدو و ىج نأ ن نعقيبخالا عا دوو كدوو 'آدونالفو

 ةغانلا لاف ةفأقواولار كو تزمهلا وَ

 9 2#رسةر م 0 سدي7 ل و 01100 33

 بودكمر عاتي دحدوالا ضعب 00 هريخنامعتلا ىرأ *اك ىلا
 مد

 نلت مهضعيهاورولاف هلدحا والهنا ىآهددحاو ىعلتعج وأنا انامعوأبهذولات

 ىرهوملا ةعاججلانيدوألادارأ ىلعو ألاف اًدودش أوه ىذلادب ربلاك واولا تب دوالا

 دولاو بيذتلا ةغلامملل فصو ىلعالخا داهفصو هنوكلثنوملاو رك ذملا همفىوتسي”ادةو لاجرو
 نممهنمو ادو هنوعدي مص شب رقلناكو لدنملا ةم ودبناكو باكل راص مخ ون موقل ناك مص

0 
0 

 لافو نانادعنب دعم دخدداو هن م اي ىعب هنو دوب ىعسهنمو دألوقمفز 6

 ورعوأمسهنمادواؤرق ءارقلارثك ١ ًاروصنموت أل افو اولا مضي ادو نردت الو ةنيدملا لهاأ ارقءارفلا

 ا . . 5 5
 3 واولا من 00 ارقو ىبرضملا بوةعيو مصاعو قاسكلاو ةزجبو صاعنباو ريثكن باو

 س# و
 أ م ع هيهنونعيدودمعاولاوريغالاوّدفمدي ردنا هأكحيو مص دوودووهدمس

 دل ممصلا ع *ةلايدولا بيذيتلا ةحماطنا

 51 سل 56 ع م ©ه.و

 اهحير ولام ثيهاذا ى ماس > هتك رام ىلع فتوقام الدو

 سوماقلا حرش دومهلوق
 هلل الا مماكرسكلاب طمض

 لاو ردصملا مدلك فلابو

 ىلا حاتح امهالكوا كش

 سم هأ لب وألا



 سوماقلاح رشىةدوءوهلوق

 قوقالطالا هيضتقي كتف 1

 نوكيفريدكلارزس فلا ضعت

 هلامعتساف تال الاءامسأ نم

 اهضع:فو داشرداصملا ف

 قوهو ةنظكواولار سكب

 ىف هتف فرعأ فورظلا
 كفن ةددوملاو ردادملا

 اههتفيو لاداارسسكم ماغدالا

 قزاَرَعلاَو هديس نبا هاكح

 ٍتيئلادشنأو دولا قعم
 همف ىناثلارطشلا نأالا
 «هدد 5-0 دصل نودحن الو

 سا .ةلاوه تْغلا نأركذو

 هعدعم ما داش ءرسكسلاو

76 

 2 مدو) لادلا فرح «* واولالصف 8

 35 8 0 ف ور ا للا هج اما وح يظر
 ةدوأاردصمدولا ((ددو) 0000 هو ا

 نموهودو أى ذلاتددوو ديزل أ نعريسلا لخادم عمج ىف نو كح تادلة دسسا

 2 وسوم )و ةرس

 ىفاذهرك ذ ريغال دون هنم لعف» 0 و مالكلا لضفأ اذ- هءا ارفلا لاق ملا

 ٠ كيب كح لوقناكديدوو لو لاقيثملا ىعرىأ اعل او لاعت هلوق

0 0 

 نبا ءاّدو مهو ا داوّسب امهو وذو بنذو حدف أو جذق لشمدو ًعججاوديدولادولا ىرهوملا

 "272 م

 نب 000 ا 2

 لاق هبحأةددومو:دوموادادووادادو وةدادووادوو دو وادوئشلا دو هام

 مم - س 2و دا

 0 همهرو دص لام 03 دهر م "كلب نإ
- _ - 

 00 لا اشدلو ”رلعشم ىلع: دوم فردصملاءاح هيوسسلاف ةدومنمدارأ

 فات ناو دعو ملا او رسك ام اهورسكفدعب واو تبشافافلل أ ملق, لمعت قلو رواونال

 نع ديه ا! هر ل حاولا نا يا حا

00 31 ١ 

 2ظ20أ1أ1]1]0*11] ]| ]| ]| ١

00 0000 

 دس يل ضي ا و"

 ]| نعج اجلا ىحو امهعمج رسغتلا نكلاةذ>دعي رسغتو املق لح ايرسغت ناكف ناسنعملا
 عنب 3 ع ريفر او و لك هرع ! ال 3 هدعإ م ه- 5

 كلد لعغن كب و تددوولدل دلعفتو تدد ف ل ]وقت ىره ولا مل .رلا ثدد وقاسحلا

 رعاشلا لاه تنعى 1 اًذادووُةدادو د ا

 هس اع © ع 0-0 17 -

 ىومرصيالت أن الخان ما را دز

 لوقامأو ا واول ةولاو هتبح اذا ةوّدوأل جلت

 ْش ىافك أ 1 :وكيدوو 1 انعلئاسملا دئاعلا هيأ ةعاشلا

 رب لع مكل سال لق جوز هلوقو اس و روبوت |اعاف

 ةتوملاو فرقلا ف ةدوملا هركصذا ىنكلوةلاسرلا غماتىعارج ا مكلاسأ الءانعمتدوملاالا
 ىلا فءارغلا دشنأو ال :رقلا ىفةّدوملان ال لوتالا نم سدلءانثتسا ىلعةمصتنم

 فلا تدد وتععم .ولاق تدَد دو ىهل ![ىدعمو نات اولاق 0 ىطح نول ةدا دوتددو »*

 2 رع هل

 ٍ روصنمو أ لاق ريغالذوو دوو دوا مهتمليقتسملا تذدوو ات ذدو تاق“ اوسولاف "ول اق ىهو

 كح مقاسكلا ناانلعدقح اجلا لاف و مهد نع نمل .وهو لاقت ددو ثوب رصملا اركسنأو

 لاق اّدو واّدو نجرلا مهل لعصسئرقو ةسخنوكمال نم هعمسنكلو ه_ءعممدقوالا تددو

 0-1 3 5 هاوإ 5 07 .٠
 هللا ءاعس ]ىف دودولا ىراشالا نبا ني رسفملا ضعدهلاف لاف ني_:موملارود_صقادوءار_غلا

 .ىفدودولا ريثالا نا لاق اذ دووادادوو ادو هدو أل حرلا تددو كلوقنمهدامعا سجنا لو زع

 : 0 1 3-0 1 م 0 ع

 ا ىلاعت هتئاق+_تمح ااا لحرلا تددولاقد ةحلادولا نملوع ذم ندع لوعف ىلاغت هللاءاعم |

 دودوم

 تضاف

 تلج نان اهيا كلنا الن اطلاس قامت ط فنون



 هو ا ا ١ ١ يا 2 8 : 4
 - تن نو رفس هل تا علرا تاتس ناطييخي ل تكيس ا سا لل حل 0 ا" ؟ينأ 1 210000 انسان ا ب عر 3 ا 5

 21 (دخو) لادلا فرح #4 واولال صف

 دقستو لص فل اقات اوان اهاو ةعوطتما أ ىلعليلدىدسحاو ودحا ىف فاالاتومثو

 ىحاهيومل كاذب تعم ةسحلا ليقو ةيهاذلا ٍتَبَط تان ىدحاو 3 ل ”ارعيغصتو سا 0 3

 هلوقولاف ىأ ارعالا نبا اك بلغت يبن م موقدحولاوُيو ق.طااكريصت

 ه0 3 9

 لفاس ل فس داحوالااهنكلو 35 مداد خانم كو لق

 مكلب .افرد أى أك دخان أ لوقو ادتنأ,ةمدحاو لكل جبلين دولا غيداأ ْ

 نرد ع لك ىت نم برعأ |نمنطيدمحولا وينو ىرعول ا لاك مكملعاهان ددر 0 ظ 2

 2 م جاع

 ىارلال اق ءانهدلا* اما نماقدمحولاو عاركنعهنبعي عضومدحولاو د هعصعض

 لسالسلات اذ قارشلا لما ىلا #23 ةباصمدمحولا تقال سي راهم

 - ىارلا لاك ةعطقنملامرنادشولاو
 وس 5و سهم 98 و 98ه مسدس 5 02000

 دب راهن مر لسالس نم 3 يسكن اونادحولا طبغاذا تح معلا

 نمىسديحتولا لآ و لاق نافورعمسيكدالب ىذمنا د.حتولاو ضرأ مساند حولا لمقو

 لوقيدسعو لاق اهارذحانردنعوب لوي فاح نبأ أر هنا لالب تيفو اعف

 ىم٠شاوموة:ناهذهىهةدحاو مكظعأامنالحو زءهلوقو اذهلثمىأردحأ له
 8ليمع#و هد

 فى كرش ىأاد حو تفتح موفرذهلوقو ىلاعت هللااودجو:نا مكلظعا لمقو ىدارفو

 هلت لعح مم دذدل هلل ا نرخ ص ماس دحام

 ثنؤملاورك ذمللماع ىقئاد_أنالةدحاوك لقي مءاسنلا نمد لاس ني والاغ

 هلدمو ىثملا فولت اة سوهو لبالاريسنم برضدشولا (دخو ) ةعاسجاودحاولاو

 ةغبام !١لاف اد د قانلاَتَدَحو لاقي ناشغاى دنا

 نوذالومامْلا ف 2 د برشا ض ل

 ست رع

 ةقانلاق 0 3 8

0 

 دوهلا"انغلايقادرلا ضي رَ #3 ىَحصلابَ عمسأ الأ ا ن نيكد :

 تتعل سس عو ص اص من8 ساو سا ١

 علو ماعنلا ى ْمكهعأ اوغب ىرلدقو وطّللا عسو و عرس 1 ادخووادخو دحر يعبلا دوو

 ةاقوثد دحىفو هلو عاركءاكحوريسنمبرضسرفلا دوو دولا داو

 مث 9

 ةدحورك درب ثب دح فو عب رسلب ؛ الارياس ع نهبرض دخولا مهلحاور ممبداموقك ًررذدأ

 ه4 0 اها اردحأب هلوق

 ىعل رد>ةدامفس .وماقلا

 ىغو رصقفلبالا ءاردح ان

 نأز وكنو ردسي

 اذهلثمدحا ىأر ل هدير
 تاسفلابفنلخمو ف متن لأ
 ها اضا ةياهئلاو لانه

 ءىيفعم



 صئاذه 3 [ما هلل هلوق
 لفحىفاهصنودحوىفةبابنلا
 هلع تردو هل تافح ما هلل

 هلاهيدثىف نالا تعج ىا
 يدعم ولك ها

 1 مكنافناوىلاعت هللا لاك ءمث لعادحأو دحأ ىلعأش ل خدت نرعلا ماذ_هلدعيام ا

 ىدسعمحالساذار ار ير 1 ا ٍض 0 ا

 (دحو) لادلا فرح « واولا لصق 1

 هنداوىأ 4 0 ًادتل ردو هملع تلم هللام_.منعىلاعتهّللا ىذر رعى صتةشلاع

 تيمكلالاق مدريد تال دادا مخل هلريظت الاد

 رسدع و هس وو 95-5 ةروس 7ه

 باكملا تاغلوتسملا هن ةنأ دعب « امنرقدم ل سءثلاوهرك امف

 .رقادبحو

 31 ا ءاللانهؤ تالاغ وىرشوملا ” بالكلا ةدحاو ىهىأ بالك اهلئمال تلا بالك ى نع

 3 1 ءاهلاو هلابح ىلع ىأةدح ىلءمهنمدحاو لك طعأ لاقي 1 و ىبنالا لاقمالو 1 ا

 1 || كلذ عنلوقت هتدح ىلءوهدحو ىلعم هردلكتدضتقا لاقي دي زوأ املقاكواولا ن مٌضوع

 . || دار عج هتدح فن مو هتد_-تاذىلءوهءارتاذن مو «+بسقت تاذ نمو هتدح تت ا ذنم

 6 بص و 2

 اذحاو تثعضوى دحوم ىهفاشلا ت دحوأ اريل رب وتد ةتيعس كو ولو

 ءارفلادشنأو هتاتديم عاهل ثدخالاصو تدك لْثم

 ىأن ع ىرهزالاىو رو اود عىذلادهعلابديرب 3 اودح أ ىذلا د لاية تحآلاراس 3#

 21 سلو يو ام ماقما دسحا ماه لاق« دسك قكافترمدقل 21 هلوقفلاك هنأ مثمهلا

 د ماكتوأ !كلد لاك ادحلأت دأرام كلوقىفالا دار ملكت الو نيا نمالو سنالا نمد

 .٠ 0 .٠ - 5 7-0 5 5 5-5ع : : ٍ

 تي اراموادهلدعباسشتد ارام تاق _هريغف ىقغلا ناكن او كت الملاو سنالاو نا نم ||

 رعاشلالافو مكجاوزأن مدح مك :افناودوعسمنئاأر ةودي الاوكحاو 0
 مدوص هدو -8- 0 هه

 اقدم َكدَح /نكلو لاوس 2 ومرات يوكل

 5 نعال هلريظنال ىأ هلدحاو الن الفوهدسنبا كالو دعمدحأ سدل ىأدسا ماقمأ .#ثمافأ

 1 موشالديز وأ لاقو لبالاولاجرلا نمتاهمالاوءانالا< ركئأاها دحإ ناالا ألا اذهل

 7| اهتادحإناالااهءدطتسال رداونلاىفو .لاجرلا نم ركل

 هلوقو هدمسن:! لاق اهنمةدحاوناالا ىنعي

 ا|ىأاهادحانباالا ىءالا اذهب

 و ذي ب2 صار
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 6 (دحو) لادلا قرح ه« واولا لصف

 دعنأو سانلا مىادحالا نمت

 دحألا كار ةيناغرمم أ ىفىبلطي سلو ئ

 تارقازلل ل يرعاك رت تدم ؟سانلان موهامدي رتئاستالا نموفامتاقولو لاا

 ناكساءئرقو نيوذتلا رتب مهضعيهأرقدقو دحأنب ونت لعءارقلارثك ؟نافدمدلا هللا دخأ

 هنوكسانيو:ةلارسكامناورورملافنيونتلاتاثاعفرلااهدوجأو د هتلاوهلقلادلا

 هللاو»ىلاعت هلا لوقامأو اضينينكاسلااءاقتلالؤنب ونتلا فذح نمو هقا نمماللا نوكسو

 ع .وف ع دحأو هلل اوههبسن نست َملاسىذلا ىعملا نآرقلا لوزن ل ءقمولعملا هتلاركذ نعةياكوهف

 بدلا لو هلع هللا لص ىنللاولاهنيكرشملا نآريسفتلا ف ىورو د هتئاوه نعم ىلع

 ايستهتَنءانعم سلو ىرعزالا لاق دمصلاهتادحأ هتئاوهل قلو زعهتلالزنآ فكي رانا

 نيقول ملل نوكتامنا ٍباسْنآلا نالد_> اولا ىلاعت هللا نع بسفلا ىننهانعمنكلوهيلاَبَسَتنا ||

 هيشقنوكبالو لثمهل نكي لوداو ىلا ب تتمفداوب لوهملابسنياداودلي لهنا هتغصلاعتهلثاو

 نوملاظلال وقيام هناصسو نيكسحرشملاداللا نعسّرقَتو نب رتغملاءارتفا نعهنلاىلاعت هن

 نزوح هل ىنان'الهناهانعمىلاعت هللا تافص ن مدحاولاو ىرهزالا لاك ارييكاًواع نو دحاشساو

 لحج هلفب ريشلا مسالا اذه واحلل ىلاععت هلئاريغدي تعاني الفدح  امافدحاو هتانئوشلا تدمي
 بسس

 هللا ىل_صىنلان ':رعئكورو دجالا + تاولاوهز يديحو رفاه تناك هل هفانثأ

 لاو د_ح او حبس ايرشأ ىأدج اح ياقي قيس ةعراومتارك دوس اعأ
 مسلس جس

 هتلاةق مف هب فلأن بحال ىنافاصيحص ناكناو هناف دز 5 ةو حالا هلا دخو ساناالوقامآو

 97 ان رحوكادح أ لوةنسلا فول يزل مسنة صواعالا سلا ا

 ناثيدحلا فو ةيبرعلا ىف هزات هريخملا هزواحخالو سندي فصوامىلا هناغص ف ىبرتنناسغاو 6 2 0
 » مو 2 9 2و ١

 ديري هل معن فار 0 .دب بحمل ىلا دحولا ىتمارمت هربغدح ل ةيئادحولاب ضريل ىلاعتهقلا | ا

 نودلاوف لال اةضالرسار هن الأ ةدحولاىلا بو موهو سفن رمل ةعامجلا قرا فاول ا

 ةعاجب د مح اولاومْعَراسملانااكدح و .ربوهورا لاك حاولا نما ةغلاممالا | 8 5

 داصلاود- يئاوتو ادا «متناك ىرخالان 5 ”اتدحاو لكت ادمنت ا :ًارولداملا | |

 ق و 9 و -وو 2 0

 نالفوةدح ىلءتسلى ابيدهتلافو هيرشي ادوار فام اكلدوةدرفملا ةك الا | 4

 و سوير 2 أ

 تبق دد.->-ىفو هنامزلهدحو !تالفو هنامزداو لس تاور أو هلريطتال ىأهرهددحاو | ا

-_- 

 م |



 (دحو) . لادااف رح + واولال صف ءةغ

 ةرصملا لهأدنعو ةفوكلا لهأد_دعف :رظلأ ىلع بوصة مهدحو هتيرىرهوملا لوقدنع

 رد_ىم ا عقوم عقاومسا مهد_ةعوهو لا ١ ىلع هنويصتنق ةرمددلا لهأ امأ لاهرد_ىملا ىلع

 قراللا ىلع همصن نمنو رصنلا نمو لا اضكارىأ اضكردن زءاج ل ثم لالا لع بصتنملا
 لدفلااذهو لاق ىرهولا معزا نينضوكلاباص 2 كلذ سلو لاف سنو: هذموهو لاق

 0 هاد 0 ؛
 د>حولاة.ْئش لك ةد>ف.فخدحولاو سردهتلا كلذناس هض ىو منييوكلا تكىفتاندل

 1 - ع

 رخاالاثيدحلاو نّرولاودعولا نميز وةدعكاه رخاآىءاهلا اهتمتضّوعواهلوأ نمتةذف
9 

ذهو هدو ئبثلا ةدحو هديسنب لاق مدح لعل ةنم عون لكل عجا
 ىلءو هن .دح ىلءسمالا ا

 بد وذ لوقو هدذحود رثسانلاهدحوأو

 ©6378 لك موصى 3 30 مادو

 دحاو مااهطارفاهيىشربَل * اهشاو اهوطبنت مةاطأطم

 رك ًامضنال ىهوا داو مضت أى ادحاولامًاريصتنا اهبنوضرباجور ,ةعاومدقت مسا ىأ

 20| لارا نمو دخبوتملا شحولا نمدحولاو ىركسلالوقاده هدمس نبا لاك دحاوّنِم

 هه ل همءاكس 2 : 2 :
 ناد ولا لج رلاريسفتو دحو رورو دحو ل->ردرفنملا دحولا ثمللا هزص ا الوهم_ سن فرعدال

 هةموو

 هللااناعالادمحوتلاو #2 دحو سن اسم ىلعل شا ىذن # ةغبانلا لاف لص هل ف رعبال
 7 و ل

 ٌدحوالا هنااوهدس نا دحوتلاو ةيئادحولاوذ ُدَحالا اولا هللاو هلك رشالهدحو

 نب مس ع3

 كرما هريغو روصنمونأ لاق دحالا حاولا هن اقص نمو ةينادجشولاوذود توتا

 لوقتددعلا مْ - ىيمساد_>اولاو دحأ ىنءاحاملوقتددعلا نم هعمركذ يام نذل بد_الإ

 دحالاوريظنلاو لملا مدعىف تاذاا.درفم د حاولا دحلأ ىنءاحل اوقنالو سائلا نمدحاو ىب ءاح

 الو ل فمالو هلريطتالو ماسقنالا لقب الو ىئنالو ارمي الىذااوهدح اولا لدقو . ىنعملابدرفنم

 ىذاادرغلاوهلاقد حاولا ىلاعت هنلاءامسأىفريثالا نبا لأقو لجو زعِهّتناالا نيفصولا ني ذه عمج

 ةيدحالاب يش فص وبال هنأق دح ألح و زعهللا مساام اوى ءرهزالا لاف رخاهعم نكن م اوددحو لزم

 ع عد < 5غ ع .٠
 هللا تاقص نمةفصا دح !نالدرفى ادحو ل-ر لاعب أك دح امهردالودح !لحر لاهي الوريغ

 لاق الودحاوئئا ذهودحاو هنن كاوَمكس لو“ عئاههفدكرشدالو هسفال اهصاذتسا ىتلا لحيوزع

 قاسكلا لاق ىناضإلا لاق دحو د ._تالا ىف لبصالا نا لاق نيب وغللا ضعي نناكَن او دح اءىش ظ

 . 2 .7 *( 0 *(ه ٠ 2 5 ع 0

 مواهب دج لعابهو هدح ىلع كاد لاقي رحا قاب وبه د هدح ىلع ىش ع وهفئشلا

 ْ |0000 شاذ هو لاا ينانلاتوان دشو مالا اذهانلت دز كو كلو

 مسا 5 و د



 ديضصس

 يش عشلت ا

 ع تا ف ب ا ب شل ا م لان ويم 2 ف ند

 - كرس : :٠ 7 «- 2 ا

 هد-ود>وىاردصملا تهدم ىلعهدحواوصئامتان وو رصملالاقولاق هدحو شخ وهدحو

 اعمج هسفناسهالا ل خديدقودسعو أ لاق ةف_صلا هذم لغُسصنلاامناانءاحت لاهو لاق ||

 اوهو مدلا عضومناعوضوق هد وري ءوهدحو شخاماوحدخمدحو ميسنامأرعشلاقو ١

 ادرفشمهسفنب لجرلا وكي ناوشو رخاهجولة< وسابعلاوأ لاق عضوملا|ذهنهد_تو ||

 د (دخف) لاذاا رح *« واولالصف
 ١ جو ع اقتل دعشنة 11”

 ٍإ 000 0 0 0 .٠
 اهدح 9 هدول ص 3 مهد و ءادهست مه :وامهدح وأ عسل امه :وهدد>و جساوهتا اًوهنلأ |تةاض ||

 2 هم

 وهو هفرص كا ذكوددحو عب ركل ذكو لاك ىأرلا بدصملا لج رلاوهو نهد و م اسن ن ذو

 هن الثىفالا نرعلا مال فب وصنمهدحور كم وأ لاق دح أ ىل_ضفلا فهعراقبالىذلا

 ىفولاك ىدحوموقلابوهد>وديزبّتر صو هلكي رشالهد-و هللاالا هلا ال لوقت عضاوم
 هدحو ساو لاقو لاخلا لع يوصةموهني رصبلا نمةعاجبلاق لاوقأ ةث الث هدحو بصن

 اذهىلعهدحوردص د دو ىو ردصملا ىلع وصتمهدحو ماشه لأقو هدنعةلزع وه

 7-8 و
 َ تع و 5

 نا اذه ىلع لملدلا تاركس هم اد>اووهدحوريبعو هدو ميسن ءارفلاو ماشه لاوو لعفلا

 3 2 3 71 2 2 م 7:
 متاح لافو ترسم ادقدمأد>او برو تد اردوهدحو مسن نر لوةتبرعلا

 دى هد يع 0
9 

5- 48 

 رسأالو هماعلمقالفتذخأ * هما دحاو بر ىناىوام
 ٍخ 5 83 م مس ع تب

 هذلحو ييسل اذوحأ هللاوثاك هللاهجررعاهفصووامءهتناىضر ةشئاعلوةفدسعوبأ لاقو

 . 0 ع ا
 لاقو هر ومآ عسج وهب ار قهسشهل سل هنا نعت

 2 نم و نب م« <67 اه س

 سم نع ا ج لآ تي جس

 و

 هدحو مش ىدرتءاوذس #3 هدر أر كعم هو تءاح

 هو 3 0

 ريبعو هدو مست فرحا ةثالثىفالا هضفت الو هعفرتال هلكمالكلا فهدحو بصنت نرعلاو لاق

3 8 

 جيسن هلوق نعمهريغلاتو ُفعَسوهناهمكلذ مام يفوناطلاخئالو ادح أ نارواشيالثاذللا

 ىارعالا نبا بايشلا نمهريغةقرل ا ذس ىلع ىدسيال ىذلا بوثلا هلصأو هل ىنانثال هنا هدحو

 م هلد_حاوال لح .راذه لوقت تدكسلا نبا هدد لع وهد_>-وريمعوهددح ويس لاقي

 دارفنالا ٌةدحولا ى :رهودعا هدحبو ميسأ و لد هريعثد دح فو هدا حو ميس اوهلوقت

 دعو فرظاا ىلع وكلا له أ دنع بوص:هوهوا درفنمى ا هدحو سلحوهد>وهّسأر لاق:

 تعضو موريغرأ /ىأا داك ا تو ربهندحو أت لقكناك لاح لك قرد_هما ىلعةرصناا لهأ

 ىفالا فاضيالو لاق هعسضومهدحو تءضوم ادارفنا ادرشنم الحر تن ًارتاق لن اكح

 جست تاقكراك مدامهومدحو شدحوهدحو ردعو حدموهو هديسحو ميسو ه عض اومدن الث

 ىربنيا لاق هدس>و ل>راولاقاعرو هنررحرورجترد صم عضو ههد_غو تعضوانإفدارقإ

 ق0 5-5-5-2 "< 57 كلر



 (دجو)١ لادلا فرح «واولال س5 2

 ىجودحاو ى من ألوم: برعلاو لاق دازاخ نينثا ىلعالا عقتالنب نال عجباذهفهلسر نمدجأأ

 اكنودحاو جودحاو ينل وقت برعلا ىرهوللا دحاونيدحاو نعمولاك نودحاو
- 7 

 نب صرع د هم - 2 0

 0 س ىو دس يب ن ميما 21

 | وول لام هدمسنا 5 01 لانا ل

 و <: ع سب سس و

 35 هدول ةنادسلاك د دكا ةرك ذتلا ىف ىلعوت ا ءاكح ةدحويثنالاو 0 وو

 . 0 و -و ودم مج 000 ع سد دك دس ل1

 دو وداود ود حو دقو سؤ عم دح الجو لبر ورورد رخل ذكو ىرهذالا

 2 أ # اه مدس

 ادرفدنر تت ارح ته لاطإلو دحاو ىنعمجاديرحا ديفا دمحو تمت لوقتو ادسحوو

 0 ًاردغهسف ماكين ل ايوطالوةعشاوم هيىدعب الوم نعذخأ و هيلع أم ىلعع برعلا مالكو

 ويلا وةَقثلاو زيمقلا ىوذ نممهنعذخ أن عوأ بر ءأأ٠ نعهوذخ أن يذلا هس فنيضسارلا ةفرعملا

 9 رجاو ص

 دحوب نالفدحو لاقي ىنايعللا 5 هيواعنيدحاواننفلاالف لاهو يععدسإودحوو
 م ع - 2 دا د رس اخ ع - لوب هس < ا

 | 1و كس يقسو هف سو هفضو هستفو هسةفودر ود هرفو دححو و كب -ولاقيوهدحو قبىأ

 9 ىص نتاع 2 2 س فد لل ل ع

 ا اسر قبلوا دل ورا دحوتذاسوتسو ودحر دش صرحو صرحو عرفو

 طلاذال ادرفتمىأادحوتمالحرناكو ةلظنملا نباثددح فو . ىناسشلا نعةرمشعلا ىلا
 دام د ع سمه ]صس]

 ةدحولاهيودس ىحو هكر را دغالا هدو أوهدحو قبىأهبناجهتادحوأو مهبلاجتالو سانلا

 ادحاو ئدارق ىاداحاداجاو رح ومدح وم موعقلا لخدو هيدر هنأ ًأريدحوو لل نوبل ضف

 ناكمالورد-دع :سلاع وص هوماعما لاك 3[ رجا دو اوف 4 هوسدسلاف كلذ نعل اودعمادحاو

 م هاوقوى ءرهوخلا داعأو ءا و تؤلك راع كوكو نو ومو قم موا لاق و

 سل همم سس و مصض

 مه ده معد

 ىرورعهندحو أةلصأو هن لكي مناواًدارذا كلوق ةلزنج وهوردصملا 3 نعوبالو عالاقل

 اريمعت هللا كن "رعى تاعفالا هللا ”لرعمهلوقداثمو لعفلا ىلعءاخب هنادا زتفذ مئاداحا

 ووسو ه ة:و2 ه وم

 ىلعواميدح وو للعاساح 2000 9 الغو مس بو سلح لايف هنكم واما 0 .و لعش ىلر ءالا

 اراخردصملا ىرجتىرحب بو صنم ئش لك دخولا ثمللا لاو مهدحو ىلعاوسلجو امهدسحو

 برعغلا ن ألا هيىلو أب صنلا ناك هملا د_ٍبةمفربخالو مسالا عبستسفبت علي س ءافصولا نم نم |

 2 نهاصأ

 زد دم هدخو هءثر سعد سنا َتالثفر وك دملا ل دلعتلا تافو رصمريغد ومو داحو و

 : نباامأو ا تاي يللا لاالددتو نانو دعو ومدح يوعاولافو



 51 (دحو) لادلا فرح 4 واولا لصف

 3 : 2 8 يقع علا 0011 5 هو
 نا دا د>اولا عجب فلاب ىرهزالا نار و عارو نامشو تاشل ثم نادحو ونا دحلا عدو

 0 - يل و 1 8 .٠

 قتهلا لام“ اهمامضنال:رمهواولا تلف تادشنو امال
 3 بد

 سامه لارتخو دبص #3 هللاجرلا ادة عرصلا مت

 دو>ًاوشو اذار ذا نازوطدقف ءانادشأو تاق ريل اوراط هلوقامأق هد سنا لاق

 هلوقامأو نمأبلا ىهلاوظنالزيذلا ناعصشلا ىعنازوحدقو تافارز هوقل
 #5 ا يورصصاك «2و 8 «وم

 فيفح نهلنادحارانص 3-0 ةلذريغئرمال ن كارت تى

 20 - 0 ١

 ف.ف> نمهلج ن أجا اذا 03 فلاش
99 
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 لرب فوأةلذى ذرب ئرطالدارأو اهلرئاظنال تا دارا اهسلا نادحلألابنعمناف ْ
 ب ع2 4

 تاَرتومُناعيرساوقو ءاطبلا ٌتاثيرلاو ٌثوصلا ٌفرفألاو قاكرلا ماسلا ربانسصلاو

 م99 وم - 9 0 51

 ىحوصبحوح و نولمكن 3 ىلع مف نهلجو اعد رس نهم قيفيال نعش نمنسعل وهب َةقافا

 اداحو وادارفأم هاردلا تددعأ مهضعي لاوو لاق اداحووادا رذأ ارنا تددع ىاعلا

 نءلدياضيأ هنزههد_اولك د حلاو دحولاو ةدعلا نم مأددعلا نم [تددُع !ىرد الل اك

 دحألا عج ىهأداحالا نعل ءسهنا سامعلا فأن عىرشزالا ىورو واولا هلع وسلا واو

 لاك دابش أو دهاش لملم 'وهفدحاولا عج تلعج نا نكلو عجدحالا سل هتلاذاعملاَعُف

 لافودنولاءادادحالا ىوحتلا قصساوب لاو «سن-نمدحاو ننثاللالو ةسنئتدحاولا سلو

 مسادحاولاو ددعلا نمهعمرك ذيامنل ىْئْثدحالانأ دحالاودحاولا نيبقرفلاوريسغا]|

 ىنانأاملاقي تايئالا عضومىفدحاوو دوخا عضومىمالكلاىف طصيدحأ وددعلا تفل

 نانثامهنم تامل هناهانعتدحاو مهنمىفءجتاقاذاو تانباإلو ىلا: ادجااوالءاننك دامو

 هول ادي لاف لوشن 7 !كلدودحاولا ىنعمنم برق فض ذاق فضرولامدحالادحا ذهف

 دمحولاو لكاروعوريظنلا عاطقنا ىلع خدحاولاو ةثالثلا نمادحاوديرتتنواذكواذك

 الا اذهىفت سا ههلوقو مهنعه تو قي رطنم باحصالا نعدارفنالاو ةدخولا لعب

 دقلوقتالود-أن مىنءاجامبرعلا لوقت ىمدالا الدعوأ الثمدضمداعب تسل ىأ دوا

 هتلألوقهنمو ىنالا فد_هاولاو عملا نوكمدحأ ل اهءارغلا بي رعابيفىلولاقيالو برع



 (دحو) لادل|ف رح + واولال صف 1

 و وس و

 بورضةاكلا ىلا فكلاىذب #3 هنولعنب دحاوانسقتلا الف
 2 رصاص دع

 30 2 هع

 دحاولوقتبيذهتلا < انيدحا اوى اوعحرذدتف * "تيمكلا لاك نونلاو واولابعجسو

 و رطل قعود قدس رم : ريثع دحات لقدازناف ةرشعيىلا ةثالدو نانثاو

 ىدحاوةد>اوثدناتللو دحأربغ ءرشعدحاىلاّشالو هن الث تانثاد-اوءادت:الا فتلق

 ىدحا اماف نورشعو دحاو لاب كنورسشعودحا كلوقؤفدحاو ىرحمى رت ددعلاءادّتباىف

 ىداحوهاولاةو ثلاثلاو ىناثلا ىر حم ىرجأ ل ءاففلا ىلءدحالا اولج- ا ذافاهريغ لاقي دافور

 ىولقمادهولاق ملال 4 رمش عة داحلا "هلمللاو مهي رمشع نانو هو م رشع

 لمعتسال ماللا ىلا ءامثلا ء عض هلوامف :رشع ىداح وهدنسنبالاق د حو ندا ولاا

 ىحو اهلبقامراسكتالءابإصالا ىه ىتلاواولا تيلقناف فااعملا لقن لعافوهوكاذك لا
 ته 5 ةس جع8د اس ) هس

 نهدحاف ا اوقلعحر وصتمو لاق رششعدحأ ىلن دريد ىأهمأن هدا ةرشع ىم بوعد

 تاكا هحولاو لاه لعاف ىداخلا نان سنؤوب كل ذرهاظوهدمس نس لاق اليوجا نمدبل

 ىنىداخلا اوأرامل ما كلذ د نمايولش ءلعفلا نوكين ا اصكىورملا اذه

 ةغس صىدحاو تو زغىلعزاغنان ربت ردحلع .راجةنئاكر اصل عاف :ر وص ىلع مهالارهاظ

 عج نادحولاو بيذهتلا خأ نم تخلو نبا نم تنيك د حاولا ءانيربغ ىلع شن اللذه و رضم

 عج نيدرغنم ىأْانا دحبو انلصفدمعلا ثيدح فو نادحولا : عضوم فنا دح لا لاقي ودحاولا
 5 9 0 ءءء

 ىشو مهدحأوهلوقتو انادحو نلصتاو ادفي دح ثد د+ىفو ناكر و كس اكادعاب

 الاّندادحاالو مهدحاالو مهادحا ىهلوقتنا مقّمسي 0لاجر عمتأ ىها تناكت افن هادحإ

 كراصصأو ىلاعجأو "تاون علا ريو لوقتم مابي مو هد-اك_هلوقتنا

 يناثلا اذهو رش عىداحلا اذهل وقتتدكسل نبال اق ثّتملاو يملك د ىلا ولاه دحتاو

 ةيئاثلاوةرشعةيداداهذ#هثنؤملا فو .نيربشعلا ىلا هلكح 0 20 ف
 طافلالا نمبالااذهىفتركذامو ىرهزالا لاك امج ابيفءاهلا لخدتنب رشعلا ىلا ةرمشع
 ىحام ىّدعبالو نرعلا نعءاجام ىلع :رحشنأف ىداللاو ىدحالاوراولاودحالا ىفةردانلا

 ةفرعملا لعأ اهظفحاماو ساقنتالىتاارداونلا برعلا مالكف نافهدارطا مهم سام منع

 نودقسحاولجر و عي ع وعسم هلك هناق هءر ذامولاف اهلعنوسشب الواه.نوغتعملا

 شارخو ألاف 00 اك كلذريغوأ لعوأ أس
 9 وهو 2ع هد يعد بهم ل "وعود

 تارقالا ريسمبقا جلع 35 1 ا 0 دلت امقا



 2ظظئ61 .(دحو) لادلافرح #2 واولال صف

 ع ام 9. 5 9 - و 5س ا لس ع 9 9

 ددسعو !لاقو اناد_حوواد_حوراسلاو ىغلافتدجو لوقتوقردقىا ىدحو نما دهو

 2 5-5 8_3 00 و 0 و و -ٍ 58 2

 مو#تو جف محل مدوحوموهفمدعن 1 يب ادجوو 0 د ئطقياس ع دا بغبإوا

 ةدحو ادحودح ود بضغلا فهيلعدحو و م , الاكمد_تولاقي الو هتلاهدح وأو

8 2-00 

 0000 ىلع د الف كائاس ىنانامالا ثيدحف و بضغانادجو و ةدحومو

 ارد_صمو العفواهءا ثددط|ىفهمعار 99 دقو رظملا لماما جت يللا

 -ئلارطصلوقفاصلاادشنأو
 ديدن ادجو للا و نوما هحاصدران الك

 00 ةيندالا لمست مدور قا ع قار تنال ضغلا ىفاذهق

 اهاوبيناك اذا اديدشادجوةنالغب د كل هناوريغالَج 1 1قفادحوهيدحوو اهلعبش تلو

 اهحو رال و لأا وباهنطبامهللا ونصح نب هلرمع :و رع اثد د ثد : دا ىف 1 اديدشاب ا و

 اهنعّنَبعَفاهدلب ريع ءنم لح .راهحو تناكوت درعلان . مانا و اهتعال هنا ىأ دحا ول

 3 مهدامحدسع هم ه9 هع 1

 اعبرأ ةنمل هام نم هلناف #2 ع نمل دين

 اعط هلا اناطَسسْدَيَو #2 نأ اع . ادجو قدازدتا

 م ء 0 ٍ 0 0 5 سو 7 ه2 ةرس

 اعمدم يعل رتأ لذ تركب د 9 نسيان رم لسلا

 وهام ىلع نمل ام نم هانا رعطلا را هن م هيوهام لحاعُتب دبءام نم رئي دا ون

 نال هي ثلو ىدومو ىدلب ىسهذاىلا ةيدسحءاعقب نال تاد رش عبرأ ةب وذعلا نمدي ْ

 اهنعناعنيحلجرلا اًدهلابكتشتنعتيا نتاع وير نوما ب ضالما سا

 ناكتف نعناع شلال ل هأ سحب .و زرتىذلا لح رلا ذهن ا هذهءاعقب قدلملابح دا ازدقلاهلوقو

 ىبحاصغلبب لجر نمل هلوقتتيبلا يرتغابمنفاهلوقو اهحاصل مال ةعلاظلا ةمطملاك

 عمادملا تلازف ىنافجا تحرق ى تح تيكبنأى لا كلذ ئشحو اف ناعو ىعفعض ىلع نا لمزلاب

 نسسحلا ني دعاص ءالعلا أ ىلعامتأرقتاسالا هذهوهدسسنب لاق عمادلا نغلسا كلذ لزب لو

 فاصل نعاسهالك د بوو فلابادجونزحلا فلج .رلادجوو ضصوصقلا موس ولا خلا ظ
 , تاس

 ديعسولأ تنحى أن الفل تدحوو نزلا فكلذوادجو دج انفان الف َتدجو دقو نزح ١

 هضم نم ميسم امتوكبشيالو مهلبل ارو سنود جويل هوداكشا ذااذكرم أن الفدحو ظ

 ىلارعالا نا دشن قئدقو ناسا دديعل وأ ادب>اولا (دحو)

0 

 ادحوواوانادحوواد>وهلوق

 ها سوماّقلا هدافا ةثلدم

 لصالاباذكهعسارركت هلوق

 هأ هرك ذرركست ةءابنلا فو

 ريىىبدعم



 (ذنعو) لادلافرح * واولال ضف 4

 نم ضراعلا أكلوا لم ١ اهمتقم فز ا ل ىوقو

 ميتىيبل ةدئؤلا ل 0000 اب نانا لعند ةياذاتل نودلز

 "”ىصضاعوهودسل لاق لاثملا باىىفاهلريظنال هب هاع

 0 4 رةبيرسداوُلا ع فتدق تاو

 الملل نال ظامألا صك 3 ”ليقمتالقلا فكر بدلا
 ًَُ زم

 لال كو. َرىأدا 0 معزاكت سيلا دلو رب ر1طرع_ثلا ىرينبا لاق

 رسل غلا و ناثطعلا ىداصا او أئو ورمل بدعلا 0 وايت اعوقكواعقت هشضذأٌش طغلا

 ءاهسل ةاابف قت لس فورت وو تلق عج ثالقلا وةفوضرألا ةراخ انما و شظعلا

 لاقدقو هيوبسلاق ىنصأوءاملا بذسعأ كلوب ضرأ هنأ ري األ ضو لوقو

 مالكلا ىفدح .وبداكب ال اذهو لاك دحوت ن ماش وف اح يمل يس هع درسعلا نم ساي

 دشن اوى ارعالا نبا نعةريخالا انادجإوانا دو وادوجو وادجووةدجوادورددملاو

 هو -

 اعالي نادخبا نع 3 .اكر ص تاما و

 هد لج ددجوأو ةدأو فهدا اولا اك ةروسككلاواولا نم ةزمهلا لدي ىلع لدياذهو لاف

 0 الا ةةمس سمو هس

 دوا ديوواد شو هُدِك يخول دو و انك 1 اعف دوو ىناعللا ن 2

0 

 تو لاما ذُتْرصعاةدجوان ١ دحوو ادخووادخوو ادجولاملا ىفٌُتْدَجو لامي بيديتلا

 بمص و

 ممكلمامو يكشعسن ه ىأ ثالثلا ىرقدقو 0 ٌتدحنم ندودكسأ اريزغلا

 5 دجاولا علا هدا « رعاشلا لاك يعل دج -اولاو مكن 7 اسم نم ممضعتلاقو
 رو صا صرع

 لعرداقلا ىأ هص ضوعو هتبوقع لحمد اولا ل ثددهاىفو هدعل رقفالٌّوغ ه ىختساىأةدجا

 اي ا

ْ 

 اذهو

 ١ و وو و س -

 ةغل مذلاباضي ا هدحوادوحو هدحئشلاوهيؤاطمدحو (دج) .ةعصعص نس أع ب ىلع

 ماخذ أذ | ><[ 202012 231201202ة>1 4<><><>1+< >+1212[1<><>1 414124 1 314314 15453131 3203024210000 1 ا 34

 نيقرلا نا دو بر-علا لوق نمو قي ولا ىفتادْيولا لمعتسي دقولاك انادح واصلا

 | عون داولا ”لوغد_هانلاا هيأ ةطقللا تيدسح فو نيفالا نفى طعن

 و 2و 5 ا رزاملا قو ع راسفلا دج م اود و 3 .رذلغأى أيواطم هلا هدحيو واه دك

 | ودلو رسم لعزل ناو مة او لج وزعم نحس هانغأى أهللاءدحوأو

 ٠ ا ىناَوق ىف ءعضد_عن داو اقاتغا اره دنا كل ليو غذا قدما لاف وا هسا دئاضقا

0-5-2 



 غهز/ دوا لادلا فرخ 5 واولا لصف

 0 . .٠ ََءك“- 3 5. 6 : ٠ ع
 نمرهط | ىهوءاملا هيف عقنت سي ةافدصلا ىفةرقنلاءايلا نوكسددب ولاو اهطٌةسف هئمعن | مدصت ىأ

 0 0 52 تل ووس و 8 5 0 - -

 نمضرالاوأ طئاخل !ىزرامدولاودنولاورسسكلاهدتولا .(دنو )/بقولا نمرهظرقولاو رولا

 ءاح داتوالا ىدنوعرفو ل-وزءهلوقو ادانتو لاما وىلاعت هللا لاك دانو أعسلاو بذا ظ

 قه 00 ماك ماعم

 هز , ديوو تسدد امهالكدووةدتوا ديودتولا دوو ايدي تارا

22 

 ادسأ ف صن ةن : وحن ةدءاسلاف هنأ هندنو وهدتوا ديوهدتأانا

 هو - 0 سس

 دوملا جانا هسك ردع 3 0 ”اكضاخلا ٌقانع 0

 ىدحااو.لقفددواولوةينا اودارأ م اي ةوديول لاق 0 و

 صا دضص

 لادلا قءاتلا مدنا دولا 5 نيدو لذاشدوزعو» هةوقو امهجرفش بتلات نيالا

 بهذ تمل لاملوو ديول اب برشي ىلا بدرا ياو دولاقفا

 لاق مد_ةناهدتو ىلءهناىدنعوهدسنبا لاق بسنلا طرعاش رش باين مهنا ىلا ديبعوبأا

 د ىهو ةدّملا , كلديودت تاقتمأأاذاو لعفلا مدحلاذا بسنلا ىلعئشلا لمحياساوأ

 0 اودتولاقب ىصالا

 اًدعاو يحب : كيحكج ]
 © د 0 مورد

 ريضلا يفسر ع رمت يفر 5 1 رذيو لامع ماقيل ٠

 ىعملاهفلاهرمضااممنا و ةدمصقلا لو تملا نال 0 ذي مدقق ناو لبالاريسخ تقالىف

 راشبلاقو اهتئاذاضرالا ف .لبرنالفدتو لاقي و

 نالت ىلع كرري ض 5 رآلا فديو نيح تدعو

 نك اسثلاثلاو ناكرحمنافرحامهدحأ نيب رض ىلعرعشلافئانْوألاو علال راو

 نيفرملا تنرقدق كر اّنال نورقملا نوضورعلاهسعست ىذا اذهو نلع و وعفوخن
 همس ىذااوهوتالوعفمنم تال كاذوكرهتم مم نك اسم كركم ىرحأ ةث الثرخ الاوأ

 داقعا ّنال فاحزداتوالا ف عة. الونيكر تملا نيب قرفدق فرمان ال قورفملا نويضورعلا |

 اهماللابللا ضرالا داتوأو اهيلعد ةعمريغءزملا نال بامألا فعقيامنا اهيلعوهامناءزخلا

 «اهداتو أت َدَقت ىحرفلاو»لاق همبشنلا ىلع هنانسأ ممل ادانتوأو اهواسؤردالبل ادانتو أو اهتدشت

 0 اي هسا
 تدثف هان علط عرزرلا دنوو تددو ماه اهس ىقديوو تانس الل وها ماو توملل دقتلاراعتسا

 لصالاءاذكر فلاو هلوق
 رىجعم مأ ررحلو

 ( ؛ برغلاناسا - ه8)



 ررحو لمان مهتشر و هلعلو
 يعم ما

 (دبو) لادلا فرح ه« واولا لصف 165

 سمس © ساق ع سلس سس

 ا مونيو ل لدفا مداذتا مجال دين لصور[ وسو تتكاوالاو داو ودانادقو

 ةزمهلا نملديءاملاو دولا ف تناك امك واولا نملدءانلاف العفال لعفللا_هسا هنوكس ار
> > 

 ظ ةاكنلا لثمةدآو اهلصافسهالا ىف كالا نحب دولا امو ىرهزالا لا ”هلعرمغلاملق اعم تلق

 : اه حالا قى“ اذا. انادتتيدات دقو فاد لاقي ةينيمو ءانواولا تملقف ةكواهلصأ

 1 00 اندأ وو داس لاقت ثنللا لاو دان" "| ىنععدترداوثولوقي الل مع_سمرياغ 5 :الثو

 مه صح ع داع ادو

 ١ لاقيفلاقالاوهو دولا ا لع ىلعداوو لعتفا

 داو اولاك م اللا دس ًاذااهماق ىف أ ارملا تدوأن انتي و ةضوالاو كلفت اىا دوي فد 1

 مم دي حد همس انف سس هس 0

 ظ تلاهدّو ىلعمأ ادي واسشمىدمو ةرثكب رعلا مالكف تاءولقملاو لهعو نر رئاداداناو
 س جند عه ه2 مه ع

 اي ناي علدجا 7-5 اينو اهيسم لام للام ءأن.درلا

 أ ىفدتت الاقي اا رتل لصاوتدؤللا ملعمو لعتاوهودنش قدا روت اني

 ] ا ديلولو شدعلا ةدش كيرلا ولا سانا ىلا جاحد ولا 00 9 تشى ا

 ٠ عمج مث لد عل جر كو مك عب اودحاولا هبفى ونس لالا سى ادب وىل-جرلاقيةهيفصول

 | لاملاءوسدولاو سّوبلاو رقفلادب واو ميمعلات تعا مهو ىلع لود لاقناك كبوأ اقف
 ١ #«ث--9سنه2 9 هه د

 |! ارعاشلا لاو اديودب ونهلا-تدبودقوداوأ موقوريقف ىأدبو لجرو لاملا :هلقو لابعلا ةرثكن م

 ىبكلاءادععلا نب ورعلوقن مدي زوناهدشناامامأو د« الاكدب : ونمنكاعولو *

 نا عورِ ىسدقول فركف اكمال
 2ع8< مس اما ع -

 نَا امهَملا ىفقرشتلا دن * اود مواذأ ما

 ظ هوقو ماعُمقدصانهُلاقعلاو عّونتلا ىلءعردصملا محبو دارو أى وذ ىا فاشملا فذح ىلعف

 | نولزعي بالا باحص نا كلذو انههالاجووانههالاجداراو لالا سرمد رينيلاج
 ْ : ىضالا ثئاوروك ذلا نعشانالا

 2 و سد ضن ع وزو و» - #ه

 قودي وافةامحامهتنرو 237 بالكى دا ع ءامتدوع

 ئ - 2

 م ©

 لثمَيضَغادب وهبلعدبوو بسعلاديولاو قل ديو بوادي وو دولا لمي وسلاو

 ةباصالا يدش ى ياو نيعلاديدشلادبولاو دولاكخ 06 ع ديولاو دو

 ْ سانلالاوم بوس ناو اًضي آهن نملاءاهصنلا هنن م ا ىنامعللا نعنيسعلاب



 ران ارق تجرح ةشئاعشي حو قيوم اواو ىنامللاهدشنأ ا ذكهدمس نا لاق

 زيرعلاثارقلا قةزوكستج ملا هو 5 دووم وود وق راو دولابمانا همأل_ظنمدارأ

 نيحاهنفد تنب 4تداواذا ةسلهاهلا نمل رلا ناك نورسملا لا ٌتلئسٌمدْوْوملااذاو

 46م (دأو) لادلا فرح < واولا لصف .

 طقساذا طئاطلا توصك ديد لا ىلاعلا ٌثوصلا د" ”لاودأولا (دأد) 4 داولالصف )

 ُدي'ونانملاقواهفافحال 1 مسج برن كيردباملذاعأ طول ملا لاق هوحضو

 ىسب 79 ع

 نمىودلكع مس ضرالا ىلعءطولا ةدش م اولا قَلَح ضرالا دي 00 دذالا موي نماجلا

 ا كس ب

 بلعذلادأو فرطمنيداوسُمد د> ىو اندتن وول (ءالاماو مل و دعت

 5 هدو لانا ىنابعلل | ن نعمريدهريسعبلادأوو ضرالا ىلءا,ئطو توصى انوا

 ىلا رعالا نادشنأ : ةمح ىهوربقا اهدا اُدَمتبأو حام

 رامبل ا أ ظن 5
 و
3 

 نفق الما ةمسشخ مدالو أ اود قتالو ىلاعت هنا لزناف ةجاخاوراعلا ةفاخخة مح اهتدااو اهعّضت

 مظكوهو اًدو سم ههجو لظ ىننالامهدحأر شباذاورخآ عضومىفلاقو دم الا مك اناو مهقزرن

 9 -ٍ م هور . و هو و

 داولااهداو لاقيو ا ل ددعم نوح ىلع هك رشامع 0 نمهموقلا ن 5 مىراوُس

2 4 0 

 ليعتدووملاىأ هللا ل لا تيرا قو 0 0 ىو دئاووهفاداواهدع

 قدر ثلا تانملا دنت ةد“ تناكوةعاجتا دنعنيتبلا دمي اكَنم نءمهنمو لوعفم عع
- 

 ةمحان نب ةعصعص هدد قع

 د داوللفديولاامحأو 5 تاداولاعمعللا عو

 قو ىنكلا دأولا كلذ لزسعلا ثي دس -ىو نلقى أت انبادأو نعى: هناثيدس +لاىو

 ع ازعي نمثال ىنتمناالا دولا ةلزنعةأرملا نْعْلْرَعلا لعح ىرغصلاٌةَدوْوملا كان رخآ ثيدح

 يؤول "ابحالا تانبلادأو نال ىرغصلاةدؤ وملااهامسكلذاوداولا ن ماير هلزعياسمنا هنا

 نينك اسنيم الكل َّى زاك ةدؤملاق ةدووملا5 ةزمه ففخ نمس اعلا وبل اه ىريكلا

 ناَتغلامهروصنموأ لاف هيترهذ وهب تعلو تأمكدو ل و ضرالا هلت دو لاقي 0

 ءاسنللا تلا دنا | لاو لهنا اوقاتلا دك انوا وبلقلا ىلع تأوي هيلث

 تلح هكا فئاطنمابملااماذا * هد دو وندر ر حاد ناك



 انخرتسسمىأأ ايدها هل وق

 ادهاشدمىفمدقتوامل دم
 اديههداشنا بدمهلا ىلع

 ها ده

 حرش ىداهو دهو هلوق
 ىكيعىيمامهالكس وماقلا
 مىيعم هأ ل

 لستق فاًارشعانثا هلوق
 اهلا ريشعانثا توقان ةرامع
 هأ

 ا

 1 كيو ف ةدلا ادا 0ي يرب و دك توا يا يو نيا ا بولا ا ا 5-3
 7 ْ ؛ .ٍ

 (ده) قالا قرح ب ءايلازست ا
 مه

 هذهلاقي د هْنَعَدَمْفرصوءئشْلا ن ءدهترحراذا ادع ده ألجرلا ٌثهو بوقعلن 2 دهو

 0 الو كلت مال ىأ هداهالو ده لاشباق#ةمر هنباثد دشنأو هعضوم نع هلز أ ىأ ل جرا

 هوو قاعو هصلشمةباكح عفر عضوم فض فخاد لاقيامز وو هلتعرح ربالوى نم

 ظ لاعب و داهال اوديههللامنام ىأداهال اودشلام مهل اوقو رك ىأد ع ىنداهكإ وق نم دسهلاو

 دشنأو هلاح نعمولاسامىأكلامدصهلاولا ها موقلان الف أ

 قارطلاوشآلا لَ ف.ط صو 5-3 قاربآو قوس نمكلامدمها

 : كلامَدْدك ىلا قلو كامي الاقف هيكل ىاسلللافو كلامدبعابىو ريو

 لاق كباحتالامد- "او كامصلامد مايل اقي قاسكما لآق ناز ”اجدمهو ده هرم لاك و
 ل

 كامب ثلقام ئنقشول لاقي رضا مىأ كلام دهر عنب ىسعىل ىكح ىمصالا لاقو

 فروا كلاماذها.لوقتاك هناش نعل حرلا اومهفدسا اذاكلامده لوقت برعلاو سديتلا

 : -_ِء 1 ُّس و م 7 - 5 1 سمه 2 ُ

 تفاليالو هحوفت الف لاضلاربعملا لحرلا برم نا كلذ واوسضتق كلا مده هل لاق املوق:اولاه

 ٍ ع 5 25 3 006 -ً 9 و 3 مساق
 ريهز ن بعكل دشنأو كار ءا٠ نءةباكحلادلا ارش كلامد هدللافانشريعت هو هيلا

 ةحصت و ء مهم سمس وورم ه5 ا 0 8 نق

 ا "لو (كلامد 23 اهرب 0

 2 55 م 8 هو 9 د

 . ريبكلا ديمو برطذملائشلا د.هلاوتابكلانادسهلاو نادهك نابل مِن دبه لجرو
 2 - سصمرعوع 2

 دنهو ءَرَسَزا داهو دمه لحرلا داهو #23 اندهأ ادسهتطعأ مالا ذأ «دشنأو لعن

 ورعوأدشنأو اهئانصتساو لب الا ْبَي نمداهودو ديهو

 رص د رع ةومسص 9 <

 0 مال ا #3 العود مب اهانودح دقو

 تنكلال اوقكءادلاىفدمهلاو

 ديو امن نيلانَع لو 35 اءوحو الح نهل ةيئاعم

 وعرب د

 ا 2 هيلوشت نرعلاو هنوصب لدحر مدهدهلاق ءادحل ادار اذا ئداحلاّن أك لذو

 تاملاقي ميدقاارهدلا ف برعلا ىف تناكتان وم مان ده مانأو هيا نعمولا-اذا كلاملادلا
 فرعي لنمو فرع نم ىطعب ى أنادي : لاو َتادسبلا ىلطعي تالفو لشق فلا رشعانتا اهيف

 يه و مس

 ريعهذهل -.ةذمهذ ده عجأ يللا مسا لازال ىلامسني ز رد د ىو عضوموأ ل_ىحدوشضو

 ادا نم برضو لباللرجز نوكسل ايد. .ه فوعنب ن خحرلا دبع



 الود اامو نعام ىأ كلذ يام لوقت هسعرالو اتركي .امىأكاذءدسابو ظ
 034 اانا لش س1: ار و يلا وع

 "ضلال نيس 272 خش تل امه كب

 لجرلا ته لوقت 000 ئثنم عنعالو ءلرصال ىأداهالو ديهمأ لاقبام عم لمقو

 6 (ذض) 2 ٠ لادا فرح « ءاهلا لصق

 1 و ا 2 5 2
 مسأ ادوهتاعجناودوهةروستدر ١ ادادوههد_هلوقت فرص م_سوهماعود#ءانسن ىلع

 وس ومص لسع

 هيرو هعرف أ |داهو ادمعجشلاهداه 1 ( لعأدنناونوفو حوت كل ذكو هفرصتإ ةر وسلا

 م 8<

 علاطلا كن ةيمئالواونرش اواوط تندكلقو دب فرجألا يو طم .البوقعيلاق هيلا

 لص آولاق تاذكلا ”حبملا هئافروصنسا نعهياوعنتقفليطتسملارلا اوت العأدعسلا

 9 -_- ل 8 2 0-0-8

 تناك اذافنانر وبدل راسالا المع هنت لبعد أ نمامن ءرس1لاثد د>-ىو ةكرطلادبهلا
 5-5 سس و سو رع

 الو 0 ا تق :ىذلا كلذهتعتمالى ارت الا هندبهتالف هقلام,نموألا

 ةيّرلاذهيديرتشنا لاق ناطبشلا 4سوسوف هيفدثن تد-والعفدارأ اذا : ىعملاو اهنعمنير

 © ع 7 هر

 ثددحلافو هدكص ا ودكوسهدرهو ا دبع هدي هداهو كرما دهلاو هلعفن مكلدهعنءالف

 ٍٍِ دوم

 هلوق ىبوم شر 2ك نيرعلت :لاعذ هده هللا لوسرا.هدمسم فلو هبلعهلتا ىلص ينل ل قدا

 مدهلادعب حالصالاهيدارتنا هلك ولاق امكهلبو انولاق ل رع ةنييعنب| ناك ذه

 _-ءٍ 2موو ة- هو هم و 2 2

 تان ؛ ومده هنأ ءملان اكفاد هددتهندهدفدتكر رحى 77 و هلأ ا
 ده 5

 فىألت نام تقول رعبا ثيدح فو هبعرتالىأ هدم الزان ثيدسحلا ىفو مصب وهوا

 ىأ ىَتَت نعدامو رح امىأاذكواذكدتاهامو هتعراالزمك حامزي1 ه1 هام مرحلا
 ماه م

 دهام هلوقىف ممذعب لاق و ف هودته ناتغل اممنالن ونلا قلة دقو 0 الو ا

 سا سع لح س )سود

 ىا 5 ابار نع اذ هك 3 دحجا فرح مالا هنملبقت سلا قدي قيال تعش

 هر هرهنبا لاق دكر ىداهالو دهالامو ديب

 د و م

 داعالو دسك هلل ايا 3 ”ةىئاط قانقالا هل تماقتسا م 5

 ييكللا ىلع ا.ديم دعت ىركجنف داهالو ده هلاقباك هداشناب ا اوصى ربما لاق

 ةدمصقلا لوأ و داهكلذكو
 هس سس 7 ه - هوو 27

 راهالو دبه 550 ل د همراسحت طفح لراحلا اذا ىلا

 م نب 78

 داوعأنبب سعكىراج س دلو * هنءانم ىبحأ لب راخبا لدا

 0 د لا

 ساسالا ىف قانعالا هلوق
 ىععم ها قاف ' الا



 ذولا ٠ ٠١ لابلا فرحا « ءاهلا لد ذ5

 هنادؤهاوبأ نوكي ىتح ةرطسغلا ىلع داون دولوم لك ثيدلا و هي وبيسلاق هويام

 1 سس ع3 80 ديس 7 ع

 رسمي ن ادي وهملاو هيفهئالخدي و ىراصنلاوةيدوهيلانيددنا ل عبام_مناءانسعم نارتو

 اني ولسل عب امو نيا ةداوهلاو ادوجي راصماذادوهيوداهو 22

 و و ه<

 ٌةداوهلاو ادح هيف ىناحيالودتادحد فعن كسيالىأةداوه هاى هدخانال ث يد ١2قو

 | ةديادنسب "الل اقف براي أهنعمتنا ىضرر م ثيدح فو ةاياملاو ةصخمراو ناكل

 0 وق و 2 |

 ديوهتلاو قفرتلاو نالاوريسلا قعاطبالا دوهنلاوداوهتل اوديوهتلاو ةداوهال قرح ات ال

 سل ِظ

 ثودحىفو قيفرلاريسلاديوهتلاو ةداوهلانمهلصأو هوو بسس دلا لمد ورلا ىلا
 وس و 2 هنعو

 دوه -

 رتشت الى دو جالوريسلا عرس :افبْدَما تنك اذادوعسمنباثر :دح قو رافال

 ةقانفصي ىارلالافو دوهمءانغلاقين ”كاًسلاوه و هو قطن فد وهتلا كلذكولاق
7 2 0 

 دّوهملاءانغلا,قادرلا صدر 5 ىحضلان هه-تىاللان نمدوخو

 لجراادّوهو كلامونأ عرسأ اذا دخيدَشو نموهو فطعلاوا وترا وصولا

 دشنأو ريسلا لعدمعااذادّوهو ىَءاذادوهو نكساذا

 ظ ديول سيو اذ 2 ديلقلا ةنمىخا 0

 ةرتفاذا تارشلاهدوهو هراكسا بارشلا ديوهتو مونلااضي ًاديوهتلاو نيل اريسسلا,سدل ىأ
 : : 1 كييعالا لاهو ها

 فبراير * ل قي عا
 و هو و 9 وهر 2و5 2 ل

 جبرا ةدهدهدي وبتلاو رئاغلا نيل فيعضلاُت روصااداولاود وهلا و لبملا رمل اوبل
 9 و2 و

 ىارلا لاق هيتسواارسأ دفا توا شو مارا موص د لمرلاىف

 ريو دك سا 7 8: َ_

7 

 000 دو 2 دانس 5 0 يلمح ءا لافو

 برطملادوهلاو لب اهللاو هي اصلا ةدواهلاو عدا اةدواهملاو ةدشلاءذ_خالا ن مّن

 قد 8 98سم #8 سع

 هندشوب با وهلا ماسلا لسا ديرجتلاندوهلاو ىل ارعالا نبا نعى هللا

 هللا لص ىنلام نايل ةدوهلاةمفواولا نكستووداضت أ دوهاهلع موك« لاقودوخ عماو

ك اوكوهالو ىلا اوعرسآف عرف تماذا هنومد هع ىدوأ هن نيسد>نبنار 3
 0 ةو من



 ؛هأ (دوه) 2 لادلا فرح « ءاهلالصف

 ع © 87 و

 لاق لرب لزابو لوو كنس لم دوش موقو دئاهوهف قلاىلا ميرو بانة وبنو دوهدوحب

 لوقوهو كسلا نب“ ىأكيلااندهانا زيزعلا ليزنتلا فو #* دئاهدحدَمْنمو حا * ىلارعا

 هانعمل قو انعحر ىنعمهسفنالىلادا دعددمسنبا لاق م .هارباو ردبجنب دمعسو هات

 نيذلاّنا ىلاعت لاو مك كئرامملا و وتنىلاعت هلوق كإذكو ةرغغملا نمار وقوانعحر وكلا

 ريهر لافو اوداهنيذلاو اوئمآ

 دورتم داع نو ماقالو 5 ةفاخعا مفتأبل عير وس
 سد 6م

 ديعس ال #» نيس 9

 ٌةيوتلاد وَلا ىلارعالا نبا 7 لاقهسيلاةداوببلصَوتمادو مارش برَشمملادوهحلا لا

 2 هو ارش ىلاريخ نم معجر اذا داهىلار ءالا نبا بسلاوةمرْشاةذاو هاو حماصلا لمعلاو

 لاق ةلسقلا مساذومبو لقصاذ امد

 ةعو سور تورص < ل ا -ءو

 بنوت علقاموب تنأاذا # ة-ذجدو بمن مكر أكو

 اولاهو ىوقياذهسدلوهد سننالاق الادلاذلا باقي برعفذوب< هل بقلا هذه مءاامغنا لبقو

 نيذلا ىنعوىلاعتهلوقو نيدوبيلا نودي رببسنلاةدارا ىلعامفماللاوفلالا اوا_تدافدوييلا

 لحد نلاولافو ىلاغت هلوقىف ءارغلا لاو ةيدوهيلا فاول_ثدهانعم رت لك را

 نمل عسفلا ىلا عسرو ةدئازلاءاملا فدخل اد دوويدب ربلاق ىراصنوا ادوه ناك ن مالا تملا

 هدحاواعجا دوه لعب نأزوك<دقولاه اينارصنوأ دوه اكن مالا "ىأةءارقفو ةيدوهلا

 ىبوجلا فلا ياكدوهبىدوبلاعجبو طوعولو> عمم باو قولا نم طئاعولئاح ل ثم اه

 اع ادوعنودوهب اوداهدو.لا دوهلاو 0

 يضناولا امةفاضالاءاناوفذا> وهنكلو اوني دولاد ويلان وداراواوان ىااودإه ماها

 لولو ماللاو فنلالاب عجبا فرع ريعشو ةريعش سامق ىلع عمه دما اذه ىلع فرعامناو مترو

 له لوا سقلاىركحت م_همالك ف ىرذ. ثنؤمةف :رعمهئال سلع ماللاو لالا لو دز لك ُ

 16 وحلا . نملسن ىلعد شن و ”ىبملاك

 سو )2 ةهيضصع» هدو و وع ه يم

 ماهصدو ميتلعفامل ىه# اد ىلإ امتار تس اودو مترف

 مى امامصو ةسهادا ىنرخاى م اني ةوطدلا لال رفعت ندوسالل تبيلا ىربنبا لاق

 نذالا لعدوعل ىم رمت فوقنا وم همهخمو مامدايى مسئاراذسووايقو لاا

 ىلا َهَوَحْلجرلاَدَوَعو ءادنب سدلولارنل ثم لعفلا مسا مامسو دوهيتلعفال ن ذأ ابىمصعأ |[

 ادك ل قةعاذا هادو هلوق
 ىصصم مأ ررحو لصالاب



 ىفمدقت دنهل اميكحم هلوق

 ددل ةدام

 «دستتلا ل_ءماسح لك

 ما ”انهامباوضلال علو
 يعم

 (دوه) لادلا فرح ه« ءاهلالصف 1

 و
 2 هناي له د هس 05 اهم ا. رع ةو5

 تهذاذاهسلَش ةنالفّد د ةهرينتسملا ا هتشطالو هْشمالاذ ادن لج رلاث دمه دير دنا
 تصدع سس

 لاق فيسلادطتدنم اوهدصش ف.سل ادئهو هب

 هب يع 6 و ه2 -9

 ديدللاو ةماهلاةفلاس 3 كد رتل اوزهلادنعبضقي #2 دينا 20 2

 ٍ هر الا هو 55 7

 || لمتنا دنيوي ل دنهلا لعدشلا فلصالاو اوىرهزال لاق
- 8-3 

08 

 1 ىدنعةبسنلاودالب مسدس دولا دبلح نم عوام فيلد مكأ اودنهلادالس

 ظ و 5 ه مو
 ا لادللاعامقابتمعض تن 8 سناوءاهلارم يارد هى بسو حوازو جز كلو قك دونه حملاو

 عاترلا نبىدعلوقو فورعملرجدِهلاوهدسس نبا

27 2- 

 اراغلاوىدنهلا معن 01 اهقمرا ٌتيرانبر

 ريثك لوقامأو دنهادال,نمعنلا بلادنا يما
 0أ11ذأذأذ1]11]|]ز]ز] ]| ] |0]| | | | ]| ]| ] ]| ]| ]| ] #] ]| ]||| ]1 110100 يا ِ- اسيل يت تلال

 سم ور 64

 اكدانعروكولا وذو مطامط © اياك تكو هدد شنو

 ناىذتش هنملوقلااذهر 00 دولا َلاجر كدانهلا,دارأ ب يبح نيدمم لاف

 ا ناو لص فاك انا ل- قولوا كدنهو ىدنه ل رلاةيولات 0 اه ولم
2 

 تيل ىلا ودنهلا فيسلا دابوقالوقناكلر 7 و طيس ةزعنالصأ ىدنهوىدره
 0 ” ب

 3 ا |0000 0 ان يلكتا جدت طنا فرصإالو فرضي ماما دو مهلا

 527 27 هلسدكو 2 3 1 0

 ” ]| ريرطميوبيسدشن ا دوهودانهاودنهأ عمباو ديس نبا لاق تادّدهتلقفةمال لا عم هتعج
 و - ساقط هس ح ل .وه ص د 1 5

 دونهلاودلا ااوتنا نيس دنهدعب دفاع قدلاخأ
 62 ع 2 -

 ده باه 79 مع

 ىلا دنهوءابلع تلك 5 فيلا , افرك أنا الا - لاغلجرمسادنهو
 ث سم

5520071 

 : 1 | نوكسو هنوكسلا ده: 000 ا ل ودمع

 3 - 2هسو 0 9

 ارق ىإسلا ف طغاذا د اركماسعدم انقل 5 اربريمالا ا
 ف

 07 وهل قأرقهضعينا ىتبرشكوهومدسسنا لاق ندكأ اننئاءاقتلالد 1 نغ

 ىدته مامن مولاه ءاسنلاو لاجرلاءاسمسأ نمد هويدا دعا م ولاد
 8 وى سو 5 سا

 ١ ؤحارلا لوقو نطبداتعونبو لئاونيركب قدتهونب وهديسنبا دنهموداذهو

08 0-2 

) ىّدصلا توصةءاكحدارأ 5 ل فواعادموعديتدلبو 3
 578 ةيوتلادوهلا (دوه

 يجود وبل هجروا ر

 دوم

 لوحي 0070

 - كير زي كن دويتو ااا دبا ف 0001-3 رميت وا

 بج سجد



 4 (دنه) لادلا فرخ ٠ ءاهلالسغ
: * 21331271 

 6 و 2| 89 2 ب

 |قدمهأوهشد رطقساز رثىذلا ىزابلاكبلطأال وح رخال سواد ارا ضار تأ ًاراملوةد

 عراه لاو ةءركلكامهالاو مدس دادضآلا نم ىرملا اذهولاق ع رسأريسلا

 جامعلانيةيؤرلاك دادضالا نموهفلاكرتسلا ىف | ١

 دابحلا برغل دامحالا قالا ناك ام
 ني نو حوإبا جب 3 5

 داكت لو ىرلازرجاحت 0 دارا نعت تح
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 برع عج برع رغالاو نيطو ري 0 ونا نيقلط وأ امَأَط سرغلاادعلاقب ط ولا قلل و

 لاقدو رضح [ىاتاكلاذدمهأو تيور ينجم الدلة ةتسالا اولا" ىأ دريس :رسكلاولدلا ى هو |

 لاملاديمهلا ل بمثنبا ملا ند تاماهىًديمهلايقدصلا ذخ لاش ديمهدماهلل ٍ

 اص مص

 ىاسلا ندع لاشي لاملايهذدق :ومتقدصا واهلاسفنا اودلا فلج رلا لع بوتكملا

 نه (دنهإلنلا ن متلك ادمَهو هيفاوءفدنا ىأماعطلا ىفاودمهأح زربنبا ديمهلاب

 رب رح لاق ةصاخ لد الا. نمةئاملل مساةدمّنهو

 92د | ايا 11 2سم وسو ومهم

 فرسالو نم «موماطعىفام 5 ةيئامماهودحي ة ده اوطعا

 َىرامآلاِبوركتا دلل دشنأو لبالا نمتئام لكل مسا ىهءربغو ةدسبعو أ لاقوا
 هسا ع2

 ىفاماذ_هنيعستو هلوق انام وق امان يعستو 03 اهّساعةدسهلانامهدنب رصنو '

 عضومريغىفحامصأاو لصالا

 نيسجوساسالا فىذلاو : 90 وعود 5

 0 ا بلعت نع يح ناتتامد_دهلاو ةنسةنامةدسهلاولاف هريسغنمهعمسا لو لاف ىدابزلا

 نا ارضا اهَش : ودانواهتيوداملو ةئاملل مسا ىهلدقو هدد نبأ

 دحاوالو عمالو مالل اوفلالا اهلشديالو فرصاتال ةفرعم لدالا نمةئامةدْستق بيدبتلا

 ةرجووبأل اق اهمسنجنماسهل
 دولا ىلعءايراودْنهدْنهن 1 ”ةمراطاوداسس نيف
0 

 0ث نال

 حايصحاصاذادنهودنهو رصقاذادنه كار الانيا تامادا نياحألا دج قات

 هملع لجو كسمأ ودعا ماذا دعو اقامت نا جتاذالجرلادن هورعوبأ ةمودلا ٠

 5 ا < 24

 اقشع هتثروأ ةأرلا هند نهورخات الو نكس كأن مس نعد ذهامو نذك امد

 5 سات © الس اكن ع ممل - وامر ودم 28ص

 ةلزاغملاب تسمن ىأ ةنالف ف دنهو "5 اهتلاوندنهن تدع #3 لاق ةلّراغملاو ةفطالما

 ج86 ب بع و

 دوعوملا لطابلاواهدوعوم #* دين دان نم رع ىارعالاقو

 0غ برعلاناسل 0 هال)



 أ هيأ بلا ىذا
 ىأهنحيرخ !ىنعملا لعلو نم

 ىىععصم م| ءاملا

 ادمهأ هن ةنامآلا ىهاولا سندلااذ نأ قيدنودَو مقالا يال او ا

 (دمه) لادلا فرح + ءاهلالصف 53

 ءىق 57

 ديره ةبقابع فك وو غ#* ادت طحاوُةادَع

 ىذدرهلا ةفينحوبأ لاه 7 ا هلا ادري 0 ا 3

 ىد ,رهلاكت دنثا دربها و ةثؤممأت 56 ذهاىردأال ولاه نأ صاهلى_غلس مب :ووضّقم

 لاك لانا دريهلاو ىناوهو ىرابنالا نبا هلاف تننءاهلارسكسصي ؛لعن لعدد درهلا جمصالا

 نعىو رىرهزالا (دسه] زوعلاةَدَّشر ,4لا (دشر ه] عضو هنادر هو تش سدلو

 ظ دقنأو دهسالالا اقيلاعهنا حرّم
 24 ص هي

 داسلارْزعملاَكدَع عدو 03 ياوَج نعىواعمابعتالذ

 89و 73935 2 سس - مع ” دس و هت وريث تع

 9و ري

 ىارلال اف ه كباس لع تك سديهاو تامديمهودمحو

 س6 ص

 -_ص ص ص - مص

 و9 ةد 0 6 مس و 8و

 0 د 7و 9 © وو ه2 م وو :ةوورو 0

 2ةمع سل 5 ص رس

 6 تبت سس 2
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 دوعالو تنئالوةاسحا سيف نوكمالثأ ١ ترهل هر دكملا صرألا اهلا ّتابثلا ضرالا
 2 ص وو و 7 هس سو

 ىلإ و عطنا دم_هوادو ههدم_(يبوثل اد مهر سال رم 22 نم دسماهلاو رطماهصدمو

 مع هع من

 جاهلا نب مدل ةماوألا

 هةر سوع 9 هس

رغىلعددشاذا ل_-رلادكع لاقي الانبا (دك) ةيسلاوم 10 الو لاق
 || هع 

1 
 ٠ دماهوهفادومهدم(ميدمهد ديس نبا ب شكا 1 (دمح])

 ْ ىأع وكلا نمدم يداك قحريع نب بعصمثد داك قو -ذ تا روملاد ومهلاثدللا

 .باهذاهدومهلمقو 0 :اهلند رذةتبلا تب هذو ًاوفط تئط 00 دلاثدمهو كلبي

 ٍْإ وهووب يابه قادامرثر انضاَداَو ل تاطاذ اوس شرمع اميل كءاذارانلا تدع

 ١ | ةاوبادتادماه منو بهذو لب د ىأ ضرالا م ددهو سباب دماهتابنو باه

 . ادله راو هدا تان ةذام ىأةدماه ضرالا ىرتو داق ادعت ه :ربعو

 : دماوهن 6 رخآ ل عشم دخفو طعقلا اهدمهأدقو ملص سدانلاالا اهيذتاء امنالةرعشم

 ٍ دماهلا لبقو ىللان مرانه سماذاف اصحصدب_حتفهسبلاو 0 ىطاالوطن ,موضو

 ٠ دامهالاو ماع ناكملا ىكمهأوةرقسصو ةرشقتراصاخا ٌةدماهةطروئث لكن مىلابلا

 5 0000 اذ 1 زا ز 7 ز> 7 ز 7 720 ز 0 ز7 2 2ز2ةزة2ة200 3 ِ 0

 دانوالا ني طو ركاز ركلك 5 دامهالاامضار أ 0

 دك

 5 : ىعدالا ضعي ىلع هعمل ابا ةماهلادامرلاو دو داةقتباهئاطو راها



٠ 

 ل

١ 

 00 (دره) لادلاىزح + ءاهلأ ل ضف 0

 هتصضناورانلا معلا تاشدأنافديزوألافو ثيللاربغ*اهلانملةيلوءاخاىدرحلا انتم نع
 م

 و مي م ص وماتت ل 2-7

لاتنالدث هللا ىوتلاز هلثمأ ارهلاولاك ور ردو ةره و ّق
 معللاد هرهدقو ةثف

2 - 

 و وس

 عض لا قرشا رمل قو يك نرجو جا كونو ىلا رثو اال هلا 1

 و ىو رم وه

 نبىسع لزب ثيدحلا و درهلاب رفصأ غوصمد هرهمو دور همابولو كركلا وه لدقو 8 ١

 همم 87و

 ثا نول هيلعو مالسسل اهنلعىب .دعلزن تهدسهتلا قو نيدو رهمنيب وى مالسلا هيلغمب له :

 ةسم دوس

 نقش ف ىأ ند دؤ رهم ف ىسعلزن ىرخأ ةءاورفو حلا رهلاءارقلا لاق تادورهم ا

 بوثلانا "نل_هانتارع انمملاعلا قريخا نان دع ف الزعم طعت ًارقىرهزالا لاق ندعو ٍ

 دورهملا ب وثلا كاذف ناد :رهز نول لثم هنول "حيف نا ارفعزلابمش سرولا,غبضي ىذلادورهملا
 07 همم 9

 نا ارععر نم 5 ةرمصلاب ةَغْوبسملا موددحاو نيتدورهملاونئرضمللا عمو نيترصٌ ىو رب و

 وى 22 2 05ه

 تورهل اين وارقصى أن تورهمهارأو لل مما يبسط هلا لاقو هريغوأ 0
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 قسشلاد رولا نموهفلادلاءاظوف#ناكن اف لاف ا ةصاهتسيلاذا ةمامعلا|

 نب لني ثي ذل ىفان دنع لوقلا ىراسنالا ْن!لاك هقاقتشاودكاردتساىفةستقنا يطخو |||

 هسفالاهعوس مولا ثيد.121ىفءاحام ىلع ندترصم ندب ىأ لاذا اولا دااءىو زبنتدور هم

 قورعلاب غسصي ىدلا بودل ادور هملا لبقو ةفشقخ ةرف صا مفىتلا بايثلا نمةرصمملاو ٍْ

 3 نكس : 6 5 ا و * تس

 تود ره نولوقي مهنكلو بوثلا تور هبرءلا لوقتالركب والاف درهلا اهل لاقي قو رعلاو ا

 وو هم -- وظور ساو 5 1
 ىالا ند رهلوقتال ب درعلا نافدغب و هلعاف مدولام ىلع ُُر 0 قدا ارهملمقلا ده ىلع ىب وأو

 نيدو رهمني هلوقو ةراورشغللا لالة مامعلا لعتشتشلا يقاس دافةصاخةمامعلا
- 

 لبادرهحال_صالل قشلا ىمسالسرعلا نالاط قشلاوهودرهلا نما دس نتقشند ىأ|||

 لدباذ_هف نالف ضرع نالةدرْكو بوُئااَراَصَملاَدرهو ادركذاسفالاو ّقازحالاَثوعسن

 ىلع نائرصمم ند ىألاذلاولادلا نب نيتدورهماند_:>عو د1 |ىلوقلاولافذاسقالا ىلع ْ

 كاذكو ثيد لا اىفالاةءانستااريصلا عمستللاكتب دل ا ىفالا غمس لو لاف ثدد#لا ىفءاحانم |

 لادم لاحت لاقي ىرخاا نّمامفادحا لد تاتا لاذلاؤلادلاو لاه وكو قاتلا 1 '

 3 ةودمام وذ

 هيدرهل و ستدورهمهلوةفلاذلاولادلاكلذكو صلاح مسجلا ليلف ناك اذاٌلْذمو ١ ١

 برنو ٠ او داو سس ةس.و دس ه < © سو 0-0-2

 ديرهوهف هقئاذا هرهود وثدرهديز وأ هنا باعك تاب ةي 1

 ىلدهلا ةدعاسلوقو ينو

 تس ا

 س ,وماقلا ىفتءامدصأا هل وق

 ثادعو ةانمصلاوازصعلاو

 نمد_همادانارصقبو

 حلبصم هشمراغصلا كسلا

 يضع ويك ها ةدعملل



 00 مزالا لاف هلوق

 : ءللاريغ هلوقإا هانظفحم

 يطل 0
 ىاالاهلوق سان انمئاؤانه
 رسكي ىل_عف ىلع ىدرهلا
 دعم ها ررحوتنءاهلا

 (دره) كالا رع « ءاهلالصف 44

 ظ هسلعلدب بودي الاد لد ربدقت ىلع 1 3 ودن روصليدهلا ى ربا لاق ١

 هلق تملا ىف ل وويل اوسمة سب م 7 06 را يمال 3

 2 0 0 28 2 ه9 س 96

 الود : 2 هيرب قرح #2 هنودونيموملا ريمأو عدي

 را تير صس كاع

 و و 27 000 وود ع © 5و 7ةساس و
 دهذهلا قزعكلِرمداَوفو 23 «نمزاوا دخاتمت مصل

 رجا اوصأ يسفر ةدذهلاومدقتامدخليلا دهدهلا فزعكو دهدهلا فزع "ىو رب

 7 ومد ده سو سم 9-2 لمسة مدر ا هو وه .- مص ©

 دهملا فصلا هي رحودهد»و ه ندخل ف_بىلاواعنم مئشلادهدهو هلدحاوالو

 3 »و 7

 مهول دللا لص ىلا نعيد فو ةدهدمهلا ىهو انيك سىأ اباذر اا و

 ظ مولا هظاقي |نعماننيح كل ذوىبضلا د هداك هذ هدهد يلع الالب لَم ناط.ثءاحلاق هنا
- ُُ 

 نمىدادو مساذاهذهونِعلا نم“ ىدهادشو مانيلاهداومالا كي ر ةةدهدهلاو ةالصال

425-35 

 يده لجرورصبلا فعضوج ل قو ٌشقذبدمل لقد نينمغلا ىف ثوكي :ةءاضاوعو

 اك سس كك م2 هم

 لاق 00 تان بلو رضا قفص

 سم و جب س -و ل و هو

 ديكو مسن مايالقلا لم 3 ديدهلا"ادريالدنا

 ّك 1 ايلا 7 ا هل ]وق

 * وص هةموو همس

 بحطالملاو اور لحسن م لئاهلاعر ”رىرم هايف
 ا -

 وهام ىلع هداشنا فبا اوصلاولاف ندد وصلا دنعةروهشملاى هةاورلا هذه ىربنا لاق

 هدعب وصالة دمضقلانال 3 , وط طالماوخر ريختل ارعش
0 - 

 سل # ووو ع ه5 ها ةرسو

 0و 357 2 ار دعا وطاب

 0 ىف

 لبسي ىذلا غدصلا ديد و دردشه "31 لافيؤتلا قيرركما تاون كبشلايدهلا لضفلا

 بوثلار قا ا قرصا دره هدر بوثلا دره ( در الاذهان ةوسأر مشلا نم

 | مخل اس #9 سصرس هم -- جرح ها يو 0س و ا اوبس هيض

 هنرهو هضرعدر ههمق ن نعطلا ضرعلادر هو هن رضوهقر حو هق ع ديرو دورهموهذ ادر ههنرشو

 2 8-2 ع هم »و<

 هحاضنا مت مدس: لاقوااديدشاجاشنا ءصضنأ اهدرهو ىلا ن الفت ,كىجمدالا ادرههدربت

 - © مج عابد 2م و5 هورس 1

 : هانلظفح ىذلاو ىرهزالا لاق درهموهفْمسعتوأر م ىتح هنا درع كلامو ما معللا تدرهو

 | ١ تا اوهو دنلوب دب شناو ادجرئاخلا يلا داداه (بس) نملا

 ف اداسنلا هل ينس رب ويا كونوا اي ماس صه: فضي يدا سس نوال ل نسا تا الل 0-29



 ١يد شفرة نا

 1. (ددهر لادلا رح * ءاهلا لصف

 1 كفك لمى كيدادد ره لحل منلوقت العراف سانا دك اكلل

 هاا وسو

 0 هني دده وشو ريد ا مدا دك لاوديدسلاو

 0 سود ص تت

 لوقو 29 حرشلب تنب سناب ىهو هب هجو مالتلا اهبل دادي نبط كور |

 و م29 9, سوو 28 : 1

 را اجدهراج فصال 27 رردفهلإن م ىمعنوأ دس جامملا |
0 

 ره اره رسل ا دا ق ىلاعت هلا نموش ا اراج ب سكن مسيل ىأراج ف معال هلوق

 2-5 و سومو 2

 اذكىلا ىدهيواذكىادهد مرداونلا فو ايلا مذ ىلا لسجل دلح ل حرلا

 «© وجدو تش مهم

 للاخ و دوما ل“ جو اذك ىلا سوسوبو ىو اذكىلا لوبا ذكى ىدبمواذك ىلا لوسيو

 ٌرماطل ده دهو هبيشتلاالا هماع دقي لو همي لامن املارهسفنىفثاسمالا هسا اهريسفنا ذك

2 00110 

 لاك ماجلاهم-شي رام ده ذهاب يزل لو ده اشو سك ريشريطلا ندرفوام لك رقرقأ

 اليد قير الا ةعراش وعدا 5 هام ل كدمادهك ىارلا|

 نآالا اهجراسما قرعأل وهدمسنبالاك عا 1 نزال يا 0 و

 ناشرولا وأىسدلا وأ ةتخافلاهيوعي دهادهلا يمصالا لاق و اداهدهد->اولا نوكي

 دها مبهر عسى لا دارنا قاسكلا لاك ىامعللا لافو كألاو ُلَّسدلاَواد_ةدهلاوأ
 5 تو

 لدهاملك ىفكلذلاقباسناولاق اريغصتهفر ءاالو لاك كلذ يمدالار كناف دهدهريغصت 1

 ةناوشو او لومي. نمنيرعلا نماالا تستمر دست ساما سا زوون ردهوأ|

 توص 2 ديو 2 2

 ناريغد- + كل ذىلعءايلا ناكم فلالا لدبأ دبي دهوهاسغا اذه ىلع فلاقة ةنقوشو هس ودق

 ريدهلاريثكل | ذها دولاودهدهلا ةفدتحو لاك و 0 انينوزواجالةبا ودشولوش يذلا
 ودى

 لاق اهعرش الولد الاىفر دمي : ةدهدهلايثكدها دهر _ةو ماجلا نم
75 1 

 ديد نمىأ فذملا ىلعنوكيدقو ردصمالاعسأ هلعس 0 دغرو ةدهاره] مكيف 37

 9 0و 0

 دهدج لفل اوهريدَه ىود تعماذا ماجا ةدَهدهو ىرهوملا دهادم درو ردها

 ص -

 م ه2 -

 رعءاشلال اق لا تي و ةدهدههريدهىف
 - م 0

 مدع جس # حاس مساق

 أ بهدا مو واع الصاوم 0 .:عدشا دهاذ و عمن
- 

 اري نم و هدو وو 7

 ىارلا د دشنأو لثمدهادهلاو هن وص هب دهدهو 7 ربا وهو قورعم را اقل

 0 ا
0 

 الو ده قب رطلا ةعراقب وعد 03 هان ةامرلارسكدهادهك اضااإل
 ام

 ىذلا لامهنبدده هلوق

 قى راذلا هلع :رضتقا

 بحاص و ةعيمص ن م ريسفتلا

 عجا اردد ندد س ومالا

 ىلع مهقت ىف داطنما

 ددبو دذهط مضى فالخلا

 1 ١ ما

 اذكحرشبلب تنب هلوق(؟)
 قىذلاواطو.ضملصالاىف

 تنب سيطاتاو ىواضسلا

 اورو ارح
 للاب تل امهد_حأوأ
 سعجم مأ هللاداع



 سابعلالافرسكنالوهلوق ١
 دهاشلافاوملادرو أملا
 لاق حاصلا فو فلا ىلع

 لاجرلا نمّدهلا ىلارعالا نبا
 نامملاامأو ءركلاداوملا
 سسك اندهلاوهف فدعضلا

 هدانك سامعلالوقدشنأو
 قو رغالرسكلابهئا

 ليحل ديلا ىرشتلا
 عج ارسكي و ف.عضلا

 هنأ هداك 0 و نوده

 فلا ناالا نا ىمالازودع

 ىيععم مأ ا

 ل_صالاب اذك ديرهلوق

 ها ررحو

 ىفساسالا فراغلا ىف هلوق

 روك ذملارطشلا دعدو عاقتلا

 لوطىفهنمىداؤفناو

 قهىسلاو ه ىبحص

 دودهلاو رددتملا ةيعصدو دهةك او ديدهلاوديدقلا“ ”انوعادو نمد يعلي عمال لاقو ا

 #0 يدمر يسم درا اي اشم" اللا ليي يا ل ا 72 را 75 09 1 لا
27 1 2 3 , : 
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 '(ددهإ ٠ لادلافرح « ءاهلالضف ع

 1 ىزورملا ثايغني دج لاق ةذهل اودهلا نمكرذوعأ ىف ميال رك لوما قاوم

 تدوم ترديد 0 -ىفو اقول ايلا ومدهلادهلا

 ْ 'يلاددهلاو يلو ىنامعلل ان نع ريد هررعبلا د هو تنك أت ادم ا ءامسلا

 ْ تناك عرو ضرالا فئود رسم لابن م مسي اوسلا لهأ هيتو ذاهلا و ظملغلا
 و 0 - 1

 ظ 10 | يتوسل ديد عا ديفا ا هيا هلل رلادنم

 ولع حلا نديلا ف. عضلا لاجرلا لاو 00 0

 0 5و

 طنا فقار قوت دعت 5 انادورخ اقيبتواوسبا

 35-5: ق -- ه م

 1 فيعضريغىأ د هريغل ىلا هذع واذا لجرلا ل جرلا لويد ناش اٌرحألا وادهد بود (يدهدقو

 ' ْ ل ليلا روف فيمشل نابل ابو ميركل لاجرلا نمدسهلا نارعالا نبا لاكو

 ٌّ رسكلابةسهلا تلق فلام تدر ذاو لام عوَتل لج رلاءاهلا خابت كار ءالا نا

 5 دادهو ده جر لاقير مش حفلا دى ارعالا نبااهانأو فيعضلا لايعرلا مهلا ىمصالالافو

 2 مآ لوقدشنأ و ءانمحى اداده مؤقو

 رم ص ت ] ساس 6 صرح

 دادهلا نم س دارا لعب #3 ا

 د ا و ةسو هد

 زلط لاو ع تا الفتددْمساوتوصلا ديد اوديدهل او

 و ه5 -وو ه

 ا اارتملا نها ةطيللا بلط

 # 3م. تمروو 0 9 لو ل2

 حدموهو مسح ىأ ل حر نم را ,وطلا لح رلاديدهلا و ةقاشلاٌةقعلا

 الوهمنثيالو هشنؤي الفردصملا ىرتدي :ركف ارم مهعناتفلهفو نساك شط كن اهانعم ل سقو

 ' تمار ولخروم او نر سوسن ع ىو ال اعجب متخموةعم#

 ةوسنيو كام دهن أسهابو هلو لا دهن لحربو كدعكَو "لامك كلومك ةأ سها نم

 مص

 اًيحاص كده لاك 5 انحاص كدهراغلا ف ّيحاصملو 5 ىل ارعآلا نادشنأو كردده

 3ص ىو. 2 -8 ء

 لاب سامبا ثيدحلا ذو 9 *:فصر هلع مهل امد]ج أ امعأ

 ياذا ةلعاق ملام ىلع ينالفوعريغ نكن اب لسا ده اقب اب صن لك ديل
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 ماللاو ةدشودآ2 هملع أ اذا كلذو لرلأممن نى لجرلا دهلهنا ل اامو , وةوقلاو دال ارهسلع



 35و (دده) لادلا فرخ »+ ءاهلال صف

 ومصر مسدهمو تدر همه كى ه هرم س ع

 41 00 5 ا نايبش نبا
- 

 ه8 س

 داو ىذ لأب ضو 31 ةشفاكلادهامدو لاش 6 ةئمطللالاقو
 نع اد ص

 رماد هس

 نزيزعلا ليزنتلا و اهريسغو ا ةالصلل اوظةرتسا موقلا دع-تو السم نوكي دمتم كلذكو 1

 2 ته اج دو هج س

 نموشو ربهم ىأ دج ود وو هنااا د علا كَ لفات هيد سمت ل مللا نمو ظ

 رفسلاقف هلاقيفر فصيدسللاق مولا ديسكو الا ةالصل لق هنمودادّضآلا :

 همس 3 8

 لدم قدصقرمْلا فطاع #2 ىَركْلاتاابصن هدوحتو ساعنلا هيلع

 90 ضم 1 هه

 نعل انَسْناانردَقو 5 رسل لاس دقف نددت

 لثم س اهعنلا نمو اهباص ىذاادواو مونل ااساَغ ىحلاطى رسل كافانمَو مود لاق هناك
 1 هموم 2 و 5< 2

 هريسصهلدمتو ليتر هيلا راما م رطملان هدو اها ىذلادوحلا

 9 وة 5و سو 75 س 26

 تدعم هريغلاقو هتظقي أ هب دعو + بتغأ لاح لا ثدععأحز ربنبا ءاطوالو شا ارق 5 رخ ىلع

 للاي ماناذا دعو لبللابىلص اذا لح رلا دعم ىلارعالا نبا امئان هندجو هن دسعأو هن لج .رلا |

 دجاهلا نا برعلا مالك فورعملاو ىرهزالا لاك ءللارخآىهلكك لذو ماناذا دو هريغلاكتو أ
 هالسق هن "كوم ونا :رمةالصلاىلا غئاقتلا رهف بسمو مانذا اد ومعهد هو ءانلا وه
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 ف ددح ىو ةيسول ٠ نعشسملا كف ”اقلالٌثنممدباعلا لاقي اكهبسفنن عد وخلا هع اتالبحسم

 هديل ليلا نيكس ىأ سس دقملاّتِس ىدجمتملا ارظنفمالسلاامهملعاب ركز ربى حب

 (ددع) ضررا لعدم ئيسبلاةأد دادضالا نءوهوتعاذاو تزياذا ٍ
 312 قو - مورس و

 ةرعرشك لاق ادودشو اد هدد يهده مدهنيف ةرعدهج طن اكرم :كلاوديدشلاءدهلادهلا

 وابل قناكتاو 1 اعده ابار ىلامناك يَ
 نهب 1 ع يلا 22 أ ا

 هدهَتوصت عمت يأ ًداهتعمسولاف هعمعضود 08 اذنه سابا هىمدالا

 .بيؤذك أل وقو هرسسكو هنم غلباذا ينكر دعو حالا ندعو رسكتا ى؟لبشاذجتاو

 0-0 5 سو ماو ص 0

 بيذحالود/جالهنقز رب + فرط ام را

 كك ارث وم ىندهامدحأ ثوم فام لادا يوضعب نعو رو اذهنموههدسسنب| لاق ش

 هعمسشد يدش توصةذهلا ومكر تنهو | ىأ ةسصملا هتدهوا ذكم 0 امىأا ذكمدهاممهل اوقوأ||
 مصاتن سس

 ىلا ن عشب دم. :اىقو ايده سكب يده نم لوقت ل بج ةمجانوأ طئاحوا نكرطوقس نم

 ديجيتال



 (دوغ ) لادا فرخ « ءاهاالضف 44
 0 ل ستسا ناص ا

 همس وس

 ١) لئامادا ادويدول 7 وةدامفاؤملا لمه أ/)

 هنسو ةديبه هتدخاو هبحلمقو لطم ادسهلا اودنهلا (دبه]) (ءاهلالاضفإ) 0 يو
 ىو ل ا ا "ل نأ اس اهمذ قمل

 ةيقرسيماو ألات اديس ةوقلاالو هذسسمو مانا ت جرفثبارهإلاشعنالوق ل نى مار اهنمروباستا
 دسهو يسهل همعط أ ءدبغأ هلدسكو كيسا حباعاذا لح رادع و همك لظنحلا هلم ديون بابو داشج

 . | ملظاول لعبا َديَتلاقيةنمو لان اوهود.هلارسك د هلا ثمل هانجو أ هذطدرهلا ىديوتلادج ااهتمدنقرهس
 هسيععم وك ها ثدحملا

 ناتو دزصت نكسه انشأ اذا
 ع

 اًديصينأابعأ كدلك الك د اديهقتافكير رح
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 انةفحاد دقفدتسهلا ى يلاعات ًرمالل قف قفحلا داير اذهل أف ثاك

 سيخ !ىوهزالا لك لارا" وأ هنرصش نمهاذدخأ ا ددّنهاو ملظلاو لج رادو

 ثندَح فو هلك الكل ذيرْختسا اذ ادم ,وهمملظال لاقي وةديبه لك افلطظ:طارقن اذا مندا
 2-5 م م 5و م تنعم هع

 هنرا ره بهذدتا عفش وهم حي رطعسل ورسكم لظنحلا د كام .بهلا ددهلا نماثتدورَفهماورع
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 سان وهو لظنملا بدأت ند ابتغالا ىره وللا ةرو ومات ويزيبط هندي و

 لسا ا م صو دف وم ا سطس ا حو هو حس م طا طل سم سا

 بهذ تاما, كلذلعنتو .ءاملا هع نضتم : كل اوءاملا هيلع بو عضو مف -عبتو

 مول نإ عل

 هراسغ وضم ك أه لخ ادمتلا ل ءقو هعقنو لاتحاءانتج هيأ أودريسع مبطي وقديم  ةنراأ رح

 ْ هنرا م بش لت ىتح هيف عت ”|ىدلاءاملا. نسيم علو عرش ديب للا دس
 هل

 | نآوهدسهلاورعوأ لاو د قيقدلا نهيق هيلعرذيو كادوا ندى بلغ ضر

 ْ ةيويساع 3 وقبقد ه.ةلعجوز 0 طق ىلعالاهر دمشق حا رطد ول_سغب تامانأ لطظنملا عش

 ىارغالانءادشنأ لبجدو.هو نودسهتراموق تو ًارهنملاقد ةديصع

 مهلاو أدشنأ تبيدتلا 2 دوبهارو "لاذع انْ د

 ه5 5 < همهم -_ 2 9 م ظ05 مه و -ِ

 هللازتاطملخ حالا اهل ناكو هع د رشد | بهلا شاكعب نب رش

 بلا ديدن دوبهو عضوم م اأو ةوحاععمخ دوب لاقبامدسيإ بلا اكلات

 ةءوم وسو 8 .٠

 مياس صرف مادو كرزال حابس ةمقلع سرةدومهو زا ىب دالبب عضوف مسا لصالااذكح امس ناهلوق

 ه9 انيديااهفد_لعفقنو

 برعلا لوقت ةدراشنا دربه ديت : (دبه) « اًصاوَتلا باش دوك سرافو « لاق عتزق

 9 هج صرع 5 ني عزك سو لووك حرشف من ةقللا بتكنم

 موقلاددصو اتنلارامرسدب كحل ةأو سمة. ةعصم هنا دريم هنأ دزه ةديرث هرخأ مين حاسس سوماقلا

 |ةسعلاق كده دوم عجاو لبللاب ىلا دوجهلاو دجاهلاو ان :لادتاهلاو أومانادوعش 5 ىمكعم ةهأ ررماف

 نا



 رو الا ىل اعمى لا ضمير كد ل جدو ةولح ل لق هئدبز نوكتف بلا ضف لو بر 0

 ود د : ١
 اق دو نوجا م ودى نواس ساس 1

 ددءعردق ىلع 14 ءاقننموقلاحارخا دهنلال قو نا ريد زمام الا اوبرا ى ا 3

 ككدل (دون) لادلافرح * نونلالصف

 ناكهناثيدحلا فو هلاتقىفا 4 عم دب ضم خلا ادهش |||
 "واح نب حا 0 ا

1 2 

 ار ةاوادهأت لاق , همحاص ةعفردق ىلع عفن هقفرلا ن مدار اش ةقفلا ا

 و سه:

 نونلا ةزوسكمنل ده: تاه لوقت برعلاو لاترد كلايدبنلا 4لاقي حر خئاواضعبم 0 ١

 مكقالخالنسح او ةكرملل ملغ اهنا نسا وح حلا هنأ نسالانعدسءنيورمع ىحو لاق

 5و 4 3 ةءاوع

 ناوهوودعلا ىلا ةدهانملا دنع ةقفرلا دحر امرسكلا.دلاريشالا نبا لاك ٠ مكسوفنل بمطأو

 دهانتوةمسو لضذرخ الا لعمهد>النوكمالو اوذباغتبال ىتح ةيوسلاب مهن م معْشاومسقي
 0 د سب سل 2 006 هع ل
 رحشلا تنذتة سعرك ةدسلملاةس ارلاكى هودودمت لمرلا نمءادهنلاو مس هولو انت ىّسلا موقلا

 5و هد و 3 و مه 2: 5 ه 000 2

 ةهظعل ادد راك ملم لاو دبلاو دهنلاو ةفرشملاهلمرلاءادبلاو دمنا ىلعرك ذلا تعمر الوأ[

 ص وزر 9ع

 35 قاما لق 5و 0 هي لا اذا اهيهدل مهضعي و

 ىلقولك أم قدقدن د : هيلعرذةفاثكلاو لا نمسا ,اذافزطتملا بحووهودهل

 ىذلا للاي ديزل نمد اسوة لاك لك مهنبل وذم .لىذاادي دل ءاهريغيدسهنلا

 8اس هسه م 2

 دموع وهوضص

 اهني ورع وجم 0 لاق اتبقرنكيولاذادس مدير و حباصالابةمهاسملاٌةد- .انملاو

 و5 هومر سؤ سن52 د5 عع

 لولا #3 ىلا 1

 مص ع

 ديلكلا هسيأ ءاملاماذا 75 مدافن

 وى هر د ءاؤ د

 ءارفلا دشن او بديع هفاقصالاكتاواعفت اثنان ناك اذا ”بثعكو

 مهم 2 8م س سدع عرنودص | و2 ةم 72ه

 أدم عاديه َتيظعا مألاذأ د اشعك ادم تءطعانا تيرأ
 د هس م

 دامو امُضَابوقىأ اًدمئاناش هلدسق لك نمد اف سلباوةوُدنلارادثيدح ثيدحلا ىفو

00 7 
 ا مل داع ادا لح رلا دان (مف) ٠ ءامس أ دهانسودموناد - م - مو نمل لئابقن م "هلا

 نبرص سس و وسع 20 #و.مو 2و

 دوذتادقو عون عانو نو شار انادوتو ادوتدود ناسنالادان تيذسوللا ماعلا

 ااووكنال ثيدملاىفو اذهنمذوخاممهسرادمىفدوملا ناد لاذ عوتتو نضْعلا

 0 - ع 2 هضاب 2 و 0 1 ا - 5 5

 يكاعبلا نيا هفاَك اوهسأر لرحادادومب دان لاق اودانةار وملااورمشن ادادوومل !ل حتما"

 ) ع عرعر فروق ه1)

 لصالابادكهنبل برد حل هلوق

 لعلواضي أس وداقلا حرمشو
 دخوي أم ءارلا#بورلوالا
 ها داعب اح ىلاريسفت نم

 ل ميوعم

 اند



 رصنو حلاك ىدئلادمهلوق

 سومأق هأ

 اذكص خئامهالك ةلوق
 ها لصالاب

 ادك دول
 دوعقنع اهلعلو لصالاب

 هع

 (دجن) لادلا رح هه نشات 33

. 

 عتقلتقيل و ريلا بنعقءاشل هرساف. ىفزاملا للبت ني ماد هسءلع ب ثوفهسرف نعدرا ب

 اا راطاف ينعقد رضف ما دكه نع ىلفن فما او لس رزام بنعق4لاتف # ززاملامادكه نم

 : 01 0000 اس اوال ةكدمسا نان نارا زامسعلا نكي لوتزام سشتزامو ا[

/ 
0 4 
1 
1 1 
01 

(١ 
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7 
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01 
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 1 نزاماي يأ لثملا ىف ردشت كلذكورادملا وكسر مهل أوق عمو رك نةريذعأاو ىهالا ىلع ىرحام باد
 ووو

20 

 ا 0 ه نصرك ةسوس 37نس ء هس لع ا ست هه 7و

 ردصلا نع عفترا اذاىدثلا دي لاعب عفت ع ىأد هان اهيدنال دتزاوهشي دح فو دها ءاونلا
2 

 وى هس 1 ©

 ىلارعالانباثدد» ىو ىريصملا ملاذا دهم سرفلاقب فرشملا مسحلا

 دهتو تدل هسو 37 هرفي وشك ندد

 ىكر هد و وصو هس د وم

 01 ا
 ديك او ولدلا ف تضرغ لقا لمنود

 بلس لل 8 دير اد نات  ”د ص 8

 اهيفكياهتمنودناف اهيفضرعوولدلا العال

 5 جروس 9 55 <

 ضو ت دما حاملا 2 ميوماهلمسأَتلعَحاَذا تع ١ ىو لاهو قرع كلذكو

 ةقان ىارعالا نبا ىكو دعب ضغبلو *التما اذا نادت حدقوتا دي ض وح وهو هنالم

 نع ماقهبلادتو ان تنم ودم ص امهالك دهب هلى ءانالادهنت
 عمو

 شعبنا ضعي 9 200000 5 2 هضاب تتار بلعت

6 

1 
 ا
0 
1 
1 
0 
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 مهو درسا 00 فرشاوررم اا

 ' نودّدلاوَملاىَدّتلاو دهان ىهلبقةيراخلا ىدث د اذادسعو لاك [ بكد ايما

 || لمكلا تءعنؤدسهلاثللا دم عفن : سه لك لمقو دهن بكنمكلدكو عافت را عم مبسللا نسح

 "ذأ ع ع 0 01 .٠
 1 برافو أ ضيفي ىح هالمتنالاو ضوحلا مو ةدهسنالاو ىوقلا مكضلا سرفلا دا

 أ فهي وسسهرك 3 لثملا اذهو ىربننا لاق عضاوملا ضعي ىفا ذهل _ةمبرعلا لعفت دقو نزام

 5 00 درسا 6 0 فسلاوٌكسأر

 3 معلا اريثك ل قو ةدوجن مضلا,سرغلا 2 متدنم لوقت فرشم ميس د سبب سرفو رو

 ْ 1 غلبدق ناو فرش العدق ىذا ةنادبتوىديةعسقو ناد اوثادت ضوحوهو مالم

 ٠ تناك اذافلاق ءلملاَت ملاعب اهدوهف<لخاوأدلا تب راقاذا لاق دمبعوأ هيقافح ١

 ند حد / 1 1

 97 0 1 ع : _ ١

 م لا انساب ولج دونك دعو نقلا 1 ري يل هجروا جاور 1 دعم زعل 3 ه3 سم. كاهبذام 2 قروب ءجيمأ

 000 04 ا 7 77 0 ز زة ز زة ز 2 ز2زةز ز>2ز2ز ز2ز2ةز ز 2ز2زذ 12 2ز 2 2 زة2ز 2 ز 2زة2ة ة 1 8 5 5 ١

 تو تي د ةماعلا اس اول ااا د

 3 5 00ا 1



 2 (ذكن) لادلافرح « نونلالسف

 ههه 7-26 سو ٠ وو َش هم

 لفتت ملفات دا و #* نب رشاعلادكلا ضضنو لاقو

 0 2 5 2 عم 5

 ادلحاوءادك لا تعشأك »* ةكذوتامتخا ميضلا م ارالو 2 هريغدشناو

 رعاشلا نعاهااوءادكسناهدإو تاما ةقانلل لانقيوءا دب الاودكتو دكا ثينامءادكتلا 3

 ْ اهردالو نزاوهثد داسح قو عضرتالا مالاجنابل ًارثكتفداواهل شدعيال تالق دك ةقانو ْ

 ظ دك انلاَناللءلقلادارأ هناف دك نوفل كاكا تقلا لاقثالانبا لا دك انالودك اعأأ ١

 بعكد مصق ىفو نيللا ”هليلقلااضيأدك انلاو ريزغياه هرداملاتفنللا ةرثكلا ةقانل
 يرد »هو و و

 ىلاعت هلوقو داواسهلشيعبال تلا ىهودكأن عجبا 00 ليك انمدكناهبو اجت ثماق 38

 . ادكن ةماعلا تأرقو فاكلا تشب اكيد دلال ار : ادكنالا رخال مخ ىذا :

 || ىفالا ير خال ءانعمءارفللا لاف ادكنو ا دكنالا امهبأرقب )نار ناهجوهسفو حاجزا لاق
 ا ا اذادوكنم وهف لح رلادك :لاقيو لءطترزنىاد ردا و دش دك 0 ]0 : 6 ه وهم ا

 نادك ان .امهو نالفددك انو 0 2 | مقدر ا 2 . 3 لقو

 1 ياك وو 9و م وو < و ه 5 هوه

 "هلئسملا قهلع 2 وحمود هوفشموْلورعمود دوكسم لحب و ولا ةليلقءادكن5 ةأنو ارساعتاذا

 وشامنا لع لافو انرافكأ ةيعلاقو ا فارعالا نبا نع

 هراياءاس تركنا ذا لح را ركن عمس لن او نسحأ اوهو اهمها ذرثبلا ترك نم ازكْم

 مقنبو رع كلام نيثزامنا دكنالاو اهؤاملق همك كلا تدكنو ل لقى دكن امو
 ىريشملا المرا دع للطن نب عوبرب و

 9 زور معو ا

 عومرشل مويلا اذثااه #24 عوب ِي وثزامنادكمالا

 را سيلا تآعفامبنعقابببج لاسقف ىلا ثرحانب بتكو وه قتلا دقا ذهريجأكر
 اهركشنالل كولاك اه كش ان اتيشعءامولاقاهل 3 1 ف.كفلافىدنءىهلاق

 ىو -ةو-

 لوقأث مح لاك كلذ ىتمو شعقلاق ىنمكتةدقو

 بدكم شهد ىلع د هسالتحا رعي ءاضسسلا تطمع

 ىنب لعرام ارسم نا غبذاكلا امسنمقداصلا لشي تااعادتوانءالتو كاذِس كاف

 لاك مسهاارظنالل عوبربومي وتزامون ايوا منغ للاب وعلاو ىضمو ْمغفرِنعلا

 هنعطفرج ىلع وب ريلا مصاعب ةمصع نب بنعق لمسشال_ءلقاونرتحا مملات زحرلااذه

 خلا دكنودكن أ ثينان هلوق
 هسصعموا رو لصالاءاذك



 هلوقو عضومةدقنوهلوق

 عضوم مه.أ مهلاتدسمو

 كاغ_ضومام_مم اهرهاظ

 ةدقن توقام عم ىفىذلاو

 ١ لادو نوكسلا مث فلاب
 نءنونلا مضتدقو ل ههم
 رايد عضوم مسا ىديردلا

 نبا طتع تارقو سهاع ىب
 مظبةدقن ىدعسلا هَ دان

 هأ داسل ل اوقىف نونلا

 رو عصم

 ةدامل بق فلؤملا لمهأ()
 قفدر قا دهدام» لف

 بايزالاةدرةنلا سوماقلا

 ىّاادرةنمكلاموناكملا
 ىيعم مأ اىقم

 نيءتملاوها ده# بّقعم

 درحو دا- ىف مدقتامو

 هأ هلعل وعيال «فلاخام

 : ,ييعم
520 

 لادلا فرح « ثوئلالصذ
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 مج)
 ١ ا :
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 اةفنحوةلاكو كلر ةدسقن لوب مهذعب و اعلا لاه ملا دقت هند حاورصشلا

 ع و سى ا هود 1 ٠
 ىرضغلا دشناو رفضعلا وهو نامروملا هبسثداهر وبو ةصوحخلا نمورعوبأ 2 ْذامفُهدْعملا

 ١ اهمترفو ةاطقلا فصوف

 ممو ه7 سو

 بٌةنم دش او نعقرفت 0 اك اهيلاات ادن ادم

 1 وو هو
 نمت ع٠ «امرثك أ أو ىرعزالا لادن ندقنلوقي موضع ةرصش ى موديقوةدش ايعللا

 ”نقتلاو ادا ضي تع رغدقللاو ناعشلا فتش تمار واو اقل هنن نرعلا
 د و هم 52 م 5 هس 5. .سوو و وس 9 اس :

 : د_سالاق 000 رك ةراامقلاو ةريزكلاةدقتلاىار ءالانبا انوركلا ٍ

 )وع 26ه وم هسسإ

 الساغ اف دقت لولا لَ د ةريح تشو امنس در تدقف

 وه ود هو

 0 كا(دع 0( رمت ةلالاخو 0 امضلانةدسقنو

 و و9 تبدأ رو دا

 اك بف 0 لكو ل 3 0

 7 هم

 ا

 سس احا و

 للقادكن ل جرلادكنو د يب

 هم هعإ ه م ةهرمو

 0 3 انلاسْا ةم زان تدكن

 دو 2

 دكنلاو ريفا ”ليلقداكتت مر ًاوانمحا<تاخي لاق 0 ىتح لذ ىنعمىنال ءايلاند 0
0 : 

 .دشنأو هاطعي نمهاَنيالتاوءاطعلا "لقدكنلاو

 وو كيس موس 5

 دكاتلاو دوكتملا فريخال 23 ايطهتطعأام طعأو

 سو

 هدنعدح ل لقو اللقما رسع هدجو ىأ» كرولا راو دك ادع رفاادك ءاعدلا فو

 فارعالا نبادشنأ تأ تدمي ددك اهات الءلقارزئالا
 م2 وص وو ©

 0 ولكل 3 ابئيدح اطاقسانيخرتض سلا نم

 : ف قوتلا ليالان ملا و هانا هعنممتحاح د دكس و 58 رمول س امم تانيطغانيغَ

 بمس تيلكادْحا تي و اهعصصتاَقلا نحف و>وو

 »و هو 5 5و

 ٍتقءمنيريعتس-لاردقة بقع 5 نكي زوال دكا توراحو
 - ا

 هو م د

 : ا تاهل ننام دار تدل باو قععامهو دكملافكيلو ىوربو

 لاقو

 تش عك نب ف وح ع ا ا ا ا



 ءاا/ (دشن) لادلافرح « نوذلالصف

 5: ضاوع مو)ذ هم 3 د ل ّ 4 71

 رسكنو كش ادقتوهفا دقت نرقلاو سرضلادقنوهنانسأتدقتو رسكلايرفاحلا دق هسنم ْ 3 3

 لذهلال اه اضيأنرّقلا ف نوكيوس لا لكل ادقنلاوىرهزالا
 مخ ] © ص

 دورها زب دخلا تن #* امدعبام الٌعهننا اهضاع 31

 ىلا ارذضلافو اضي ارسلان عو 1 ا

 ومر و مم8--2 00 و وزب. هع

 دّق:همورأانرق 0 #3 اهمطاني اذا سوق سنت

 ادقنعدحلادقنو همر لاي انت عفو زيبقلا ىلع بوصنمانركو لكتومدلص أ ىأ ع 3 مه سوه 77 هو مود 20د ع 3

 ىلا رك ذلا معلا ن مةرغصلا ةلقتلاو ووحد را ًةضرالا هيدقتناو ضرأ 5

 ةمقلعلاف ةداقنوداقن :ودمت عجب اوءاوسكلذأ ا 3
 5 27ه - وعدو - 3 و

 مواكعو فاو هنداقن ىلع د وعلل و اقوم

 هوجولا حابقِلرالاراصق لا نم يرعاها ليو نماملاَ ا

 ذقذأو دشنلا نمل داو لاش نيرا نوكت
 6 صرع دهر © و <عو - ع تو

 دش نملدارتمبرو 3ث دسأ نيرع أدع
 و

 ٌتْنِجلاَ دس ا ميو اهعارْداقلاو 3 ةيزاحرافص ول 0-1

 ةعزخ ثم دحهنمو داشاهعجو ةدّقناهتد_او مغلاراغصدقنلا ةنيدملالا هلق

 هسدوو 1-0

 دسالا فصيدس ز ىأ لوقو امن را اقتلاداعو

 مهام 9 سس بوم سام و رث بيض ع هلام

 اادهءامهكا اهتلمخم ولعت » هلنردقداقنبا وأناك

 ءامهك ب ضنو درو هنا ىأ ]جسم لع لعخج هن 76 دقنلا لوم بح اص اةنلا لاقف بلع هرسف 1

 مسِطالِبلَقلا باش | ىطيلادقتلا و دقنلا قوص فوصل دو ىمصالا لاو وأبي
2-2 

 ه2 ع د مد

 1 ولا او قب تي داكيال ىذلا نامبصلا نم ىل ليقاسعو 1

 لاه هامل اوُرمدلا لاذلاو لادلاب

 نهامتلا قالت قلاب ردو د انادَدشن لمآ ساقي تابق

 كلذوارهاستاناذا دن | لش نالف تان مسهل امم أن ندو ةماسادسالا لقاك 3 ةفرعموهو 1 1

 و نإ سل -<© ع 5 2 1 ا

 نادشالاثبللا ده انمىرسالاقدو هلك للا مانيال راو نتمنا

 ومع 10000 517

 نم نادرض دقن اودقنلاو هضم ود ميه د دع او رض كفئااودقتلاو ري ذل اهدا



 نبا لاعايثدلا نورذهتنوق
 ىعد نوردهت ىورورد» دال

 هبشاوهولاك لاذلا مضل

 ىقنوعسوتت نعي باوصلاب
 يعم ها اندلا

 13 . ده *# . 2 وو 2 مو ا

 / | دقنلاو ةئسنلافالخدقنلا (دقن) هنلاريسضيامثور وهدارفثا ىلع د _اولادنعلا |
 00 م 6 . - - 8

 (دقن) ْ لادلا فرح * نوئلال صف 206

 هيوبسدشتأ اهتمي ٌرلاا وردا فاشل

 ا فيرا نأ « ةرباهلتىفىَصَلاهادينَ
 | ادقو دامني سابقا ىلاخردوأ ساقي ع مهرد عبو هو دادي ءوبيس ةناو رو

 4-0 ا ز)ةو < رصصد*حر

 1 ِ دقنلا ثمللا اهطمقى ا اهدَقَس افداطعأ ا دّعناها 1 0 اوادقناهدقم اهدقن

 - 9 جمس

 1 ُ | عابد 0 همهاردهندقتردصم د قنلاو داقتنالااهّداو 5 انا اهتزاطعاو هارلي

 "|| اهم تحرس اذا اهتلتاو مهاردلا ُتْدَع ابهتيق اا كتان هنيطع أ ىأ م ءاردلاهٌثدَقو
- 

 9 8 9 - هد 66

 1 العماد هيناطعأ ىأ هسمفدَقَتفلاق هادو رباجث يد حو بأ لا

 ْ 1 م ساتلادقت ةئامددها ولافإ وو نوسسلاق مالا قمت شقاناذاانالفٌترقاَ دب تزاو أ

 . 8 يو يات لس ه9

 7 هرسف 001 ادقنوأ دلو نينمل *« بلعث هد نأ هلوقو 526 كلذ ٌةفصلاو مالا اة

 ُ ١ 5 دصو )لس

 . ًالااذا ادقمدتا كاد و روكا ذلا نوكسمالق مال عاسفارك ذوأ ا نص لا

 ْ 2 هم اس 95مدوؤوؤ لك وسو و سو

 ةنوج بصل هبرضةدنلاو روح اهيلعدقني ةرب رح ةدقنملاو ةروخار ند كهعيصاي ورش 2

 وع 2-2

 فاخلاق 1 برمذ اذا هعمصأب

 3 : : 4 ىو ن5 ودو)و ع اك نب م 3

 0 ةدقناهرطقيداكي 37 رد كايت

 و 1 8088 ةاقع ه مووستس و

 , رذ ىكأثيدحىفو 0 ار ب ,ىأدراقنعمدقت يا انلادقواهمدنعاهتشيىأ

اقفال ملا دبا أبرق .ةسق ناك
اعطن ءآشدقم ”لعجاوكرتال عاص ال

 1 مهم

 لقتو مهاردلاَدقتادحاوادحاو دن بماي ٌتدقنن هوشواريسي ا مسش لك انىأ

 ثيدح هنمو ءارلا'ىوربو ريل لثموهو ادحاو ادححاو هلي تاك اذا هد مسار اطلا

 هد 82و

 ادن دقي هرظنيئشلا لجر ا دّقنو رن ىأ هعبضابدنو ايئدلا نورذ هم كصأ دقو ةربرهءأ

 ناسنالاو هلارطت. ل زول ذاةيثلا ىلا رسب دقني تالف لازامودو ةرظتلا سلتا هسلادقنو

 سانلا تدع نا لاك هناءادردلا كأثيدىفو هلم الئلرظنلا .لاختوهو نسعي شلا دق
 0 و ه9 00 -

 , تدقن مهلوقن موهو ل عالولب اقم ّمدتغاو مهتبع ىأمهتدقن نعم ”لوكرت هتك راناو كود

 ' ةجعلا لاذلاوءاغلاىو ربو اهني رضاذااهدٌقن أ ةزوداثدقنو هّنب رضى ىبصايدسأر

 2 8 و ف هع ىة-- و م

 وتازانسالا ىفلك انورفاش اف رشق دقنلاو هدة حلا هدقنو هعضومقروك ذموهو
| 

7 



 3 1 + : " 571 ١

 72- نا و انيك هد ف يل 7 نسون نون ب

 0 4 9 . 20 25207 77-77: 1 لاا 2

 11717000007 5 ض 3و تت ١ لول د ول اوه قطر عاج

 2و (دشن) لادلا فرح 0 نونلا لصف

 سومو و ص

 مطران م منكرابك امم 3 ةنازنم م قت اناطملا ناك ةزعرشك
2 

 صد 02 عسل

 لاق هللاثانك تدفنآم 7 ريزعلا لب تلا ىفو بذوق اود 3 م
 وةك

 - هاو سس هلو 9ع و م

 اثم اوك و مااا ١

 80 سس ع

 هم هره نبا لاق يوما توأمان

 مدعالا 2 هذ 5و - و نةءودمص «هص وي 0

 ادفناوهاذااحان تمي و «*-ىدنلا ارطقيردبلا لثكر غأ

 سا روس م محدمو - 0-1 21 مىمقةمو

 اهؤاميهذةمكرلاتدغنأ او هعرفتسا ىآدعسو دفتتساو لارا رقاد فال

 مس 9 س59 سوس

 ىحهّمحاحاذاةدفانم مضل كينان دعلتو همت عطقت تسد حا ياحي ىذلادفاسنملاو

 نينربدلا ضعدلاق َة ةم بوما تعدي رفتسيدفانم مصخو هن عطقت
 1 9# سر

 دعاشلا لمس بئاغلل وكي #3 5 مكلقشح ل نعل بروأ 0 دفاو نم لهل قاما ذاوهو

 - صوص د

 مو 0 1 نياك 4

 مهتدفأب ”ناثددملاىفو «تلعماه دع ل هش ير غارفتمالا نبال دو
00 

 ءادردلا ىاثي د>-ىفو ريثالأ 7 يعل لاذلا كو ذفالسقو فاقلابىو ربولاق ءكلودقان

 فاشلاءىوربولاق كاوا يا تاجدام هتكاضأ ال لجرلا تدق ءلودقأن هدانا نا

 لطحالالاق ةحودنمك إو قكءرغن ١ هك "نلمهملالادلاو

 معرعوو " هس 3 ©-0 2 د امو

 دفتتمو ةاحم بقعا نعاببق * ةلزامملنا دمعي تارتد هل

 اس رف رق فقصلا شن ارخوأ لاق ةافؤتسا هود ا ةعلئاادتسلةامقتالاش

 و لد سوو

 دمعيدشمموغو لوو 3 هنلعاهلسرافاهججاف

 | دعس ف نوعو مي مكنادوعس نبا ثيدخفو ىل أرعالا نبا ن ءزداصسم أ ادت دعقو

 ١ ومص م 4 - أ و -”

 تدشمو سّتةرخاذا موقلا تدفن و فّرواجو ىذا هرصب فد: لاقي ريصنلا باقل دحاو

 نر 0

 هيدارملا لق فاالانا يف لاب لمقو 0 مهتربناف م هطسو ف

 ووو

 لاق ديعصلاءاوتسالرظانلار ضد مهَدُمْسٍدارا لمقو مهلك مهيلعىاب ىّتحنجرلارصرم هدفت

 مهاري ىح مهرخأو مهلوأ كيما :لم هلو هافاوة جلا لاذلاهنووريشيدحلا باعتأ اسوأ

 رصب ىلع )+ نمىلو صبا رصب ىلع شيردحلا لجو د نم هيعوتسيو مهلك

 9س ع

 ةيساحمابف قيدلحلا عمد مشي ضرأ ىف ةماسقلا مويس انلا عم < ل_حوزعءهللا نال نجرلا

 توقف نك نع ةوف
 ىيكعم مأ نك ا



 22 ماي 07 ا لا ري ل دبر 2 اى لال 10 ويك >

 م 0

3 : 
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 (ذضن) 2 لادلافرح « نونلالصن عم
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 تمكسا نءاهرسفامدضنلاامنا طلغوهو ىرهزالا لاه ةغبانلا تس رب رسلادضنلا ثمللا

 كارعالابادشتأ مك اتا باصسلاّصْلاو هزل طوكر
 هدو م ىس 9 ع اس سدو

 رو وص ىف يرن داس 0 وفعلا ع ركل الطالا لاستالا

 وهو مسالا لاو ضعب ىلع عضه م شعب لعدم لش و داضنأ عدو

 اهضعب َلدانجلابلاداضنأو ا ل را في عي وع ا ملارحنم

 اشجفدي دةبورلوقامأو هليل ارا باسل دانت كاذكو ضعي فوك

 اه 902 427 ةهدسوءو <99 ا < س

 همه لاب اداضْنا فجر #23 هج آحيرشب 0ىلادتاذا

 اضيدشم برقم ضءبقوفاهضعباهتراخن م فصارتاملابخا دان اٌناف

 5 ة ص وم

 1 ىرغكلا نعي دضن علطءارغثلا لاك 0-5 اضد بأ هيقودوضنمى أد علطاهل ل يزتلا فو

 هّضعيدوشنم ىعمو بابا هيلث َدُمَصْنمُدِبشدِضُنلا لبق 3و ضو ذدمأك ًاىمادام
- "3 - _-2 

 لجلي دشن ىذااود دونم لو وق هربغ لاو ديضن ءفدمأكأ !نمحيرخاذاف ضءدقوف

 2 سد

 تت ناك لكلا نا ثدد-ا ىف هلوقىفلسقو 0 ل

 ٌَدسَصْنلانالاَدضارب رسلا ىعسو أك لاو ُبايثلاهلع ُثدَضُن سيعْس تحت ناكىأ مهادّضَ
 ص م 7

 < 9م ىو هع 000

 وصلا ىلع مونلا نمل امو هرب رأ ا روسو حاببدلا رئاضتن د :لركب أ ثيدح فو هلع
 س55 7ذ يآ - نإ صرع

 دئاسولا ىأ حاببدلا دباس هلوقدوبملا لاق نادعسلا كح ىلع مونلا مدحأ ماكنا لصالااذكىرثالا هاوق

 دشنأو عاملا ن نم ىنثحاموُداسولا ى هوةدضآاهدحاو فرذالا سوماقلا حرشفو

 دب وس َِ رى دعم هأ

 ادّئاضُنلااولعاماّذا حس ادئاسولااهماَدختبر 5و

 ىو د 1 نيل ف #23 سنا دَّضنلا كا ذةعامإب لوقت برعلاولاق

 م 36د

 ةدوضنماهنكلو هن راقوساهل س دلىأاهعر ةىلااهلصأ نمديضُ ةنلارصش قورسمثيدح

 مهددعو معاجب موقلاداضنأو لوعمم ىنععليعفوهو اهالعأ ىلا اهلمسا ٠ نمراُملاو قرولاب

 ىعالا لاق داضنعججاو ف ةرسشلا فنومّدقَملا لاوُخآلاو مامتآلادّصنلاو

 اهداضأاعضوعاونوُكب 3-3 ةراجاونضينا كموقو مترات

 هر هب وعمع :وسوسندراخ ديك

 ةيؤرلاقو اهباسحأواب :ةرش ىو ذ عضوعباناك مهنأدارأ 0 ل
 0# رسم سالم و .

 ٍ ىزرأاهلاداضت اان 5 زكنلابةحدعوال مث فرصلا نمد ءزم ىلع

 . | لاقزاجلاب لم( )د اضًوداضلاعمجاو لاجرلا نمسفي رشا ُدَضنلاو : خ1 لعولانلكلو | .تاكتكلوقيهقرص ىلع
 ١ ع 4 4 2 سوماقلا نماصخخم ها للا

 ١١ رك هميم هببك توقابو



 هل منال لادن ؤلا» نونلؤل#
 لاق هيت ل يتمتاذهنا لاننا معز ولدشن ملكي ثاودهللا ءار فلز
 مالكلا شمت لاو وبنسدارأوادقلا دشن عباو راند ف زال 1 و 3
 نق حض و و وهلا كلدشن ا وهىذلا لعن افدخ تت دحلاقهئنيامهغلس ٠ ملوأ ةهدنعالا :

 ىألاجرداَد- 3 ناممعد د_-ىفو لو الو عمم ناكىذلا ناكل ىل افاشمههضوم

 زال فنا ىمسن فئلال ا هديفو ىءام انامل اسىأل دشن أو ىفدشناف 0 لاش هوناجأ 1

 هذهتر تكن دقو هديسشت لازأوهروجلازأن را ولا طسقلاقي

 نس نار ال_,خا ىلع شيداحالا ىف لفل || 1
 تطعم دكان نال بدم نوكت زوجي دقوا قال هان قلت ح ردا

 م

 لش ىعع لعق ديشنلاو اضعب ببضعي دشن | اود شانتو رعشلا دشن او تملك تيحرو
4 1 

 ىدسال ارشدقالا ل اى أدع مهضعي دشن موق أني دساسملا رعشلاٌديشنلاو

 ءادن لك لسو حابصلا لبق د ةسيصع وصلا 00

 ىدعلا لاق هلطددتلا رس ودل ةراظت .عئاشلا فّوسلالات ظ
 سى ام ةسو 7 ةص

 لص ناكن مدنا 35 مهُدشْناالو سانلا دشن

 م7 رءوس

 مهاجم ممدود امراعشألا ميشا تلظ ك :و ماعدا الى؟مهدكنأاللاأ
 57 هو دور 8

 هرعشأب الو ندشنسساو انوي ى اناس ريوجاذهناسغلاولافنييظلسلا نأ أريشتافو

 ىارلالا عضوم مسادشممو هيئدشتاف|

 دشُمقناردلب وهو ادغ #2 ديابضاَدعمْنعتكَ ماذا

 رم مم

 هوس رو هع

 5 2 قو ضع لعهّضعي تلعح هن هيدا و 1 ةرسكلا امض ] عانملا ع 0

 هول 7 هس

 كي رتتلاددضنلا و اًقصارتسعضو ىف ة- ةلابملاهةش ونمت ضعبىلا هسّضعت
 35 87ه

 ليقو هعماعلمقو ضعي فوق هل وسما تملا ام حالا ل تعلو لل دمام

 ىفاريسلاهرسفو هيوبسهيل_ثمتببلا عاتمنمَدْشامْدَصنلاو ىلو الوالاو ريو هراشو»

 ةغبانلا لاق ٌداْضْنْأ كلذ لك نم عمنا
 ةهم5 8 ريو هر سمس ةاكص

 دّسملاِنَمعسلا ىلا هعْفرو 5 هسيدع ناك ى أل سس تاخ : 1

 1 هدرا ل ضل اطبتسا لزاما رجب يقو ىلا نايل ىلإ
 395 و هن 7 ساكت

 لاق بانا غانملاهبلعدس رب رسا ادضنلاو مهاد ضن تدك ناك بكل ناكهسايئسانأ
2 

 )ع برعلان ال 1 ه6)

 هياهنلا ةذسل ىف هيل هع هلوق
 هأ هب لثعاس د بانج جلا



 ادكت حلا هماعتدشنف هلوق

 معصم ها .ةعتلاسىأ

 (دشن) لادلا فرح 5 توثلا لصف : 520

 بلطلاب هتود عفرادشا:بلاطلل ليقامناور ونمو لاقت وصلا عقردمشلا ندوهو دمسملا
 12 31 1 24 35 2. 4 7 ني ع 2 25 و

 ! داشنإادخ نمو ادثنمى وسفن رعتلاب هبوص عفرب فرعملا كا دكو توصلا عفرد..ثنلاو

 أم>رلا قو هابل ملا تبلط انعم م>رلابو هتئابكنْد#َتنمهلوقو توصلا عفروهاغارع ثلا

 كتلاسىأتوصلاد.شنلا لاف هللاكتدشن مهلوقفسا.علاوألاثو وصى أ ىد.ثنعف :ر

 | لاق اهلطي وصى أى دشن تعفر ىأةلاضلا تدشن مهلوقو لاقى وصى أىد شن عفربمقل
 م اوعدرع

 || هلعمتلا صهلوق نعم لدقو هعفراذا هدشن ود ذداش ا هدشنف هدشناورعشلا دس هنمو

 | لع هنال ناديلارت اسةطقلو م رد اة نب اذه هلوَقبَقَرفهنالاك ا 1

 قالوا عامنا لج ةنساهفّتءاذااهطقتلمن اد اليلارث اسةطقا ف مكحلا
: [ 

 | اهطاقتلادحالل<الهنا مكحو اهل هسفب رعنلاطناو اهب عافتالا اهطقتل مىلعار وظهتلا
 000000 0 تاهت رءةئوتوغر مناك نماهذخإ تاما شاعاماهغي رعتةسنإالا
 ادسع وأ و ىدهمن:نج-رلا دبعهرسفام ىعماذ_هوىرهزالال اق الذ ضرالا رئاسة طقاد

 هسض 7 5و

 ] هترك 3كناك هتئاءئلتلاسىا هلا كتدسن ها تلقا ذا دّشتم دش انالفتدَسْتو هريسغ رئالاودو

 ىدعالا لوقو رو دي ادشفمانا

 م 68 وسرا# يو «س م

 ادّشن اقراها فدشوشاذاو 5 ةمعتردكيالمركشر
 » »ع

 هوو

 ّْ 50089 ىطعأز ىلا كلتا ارتتملا نر تامعتلا ندعو لاك

 لوهقتو محرلاو هايد تلاع ذاانالفنالفدشني دشن لاقي ثمللا بيذبتلا لسى دشن
 وو شد همس سد ووع 0

 الإمتنا كد تن :ًوهتناتل فلكس انا دش نو ةدّشنوُةدشلمتا كَم مكحملا ىفو تلا كي دعا

 م © جدع

 ثددخلاف و اداثت :ريدمانسمَدءاندقو هللا ةلدشت |ىادنلا 1 دو هللا فلسا تع

 0 ةاودتاودا 2 ًاوهّنلا كن د لاق محرلاومقئاملأسىأ م مراومقاكنذَت

 وس هم يس سس وم ه م 6 96 وود ه +2

 | مسا موابادشنووبشل هد ' ليسو 2ملع توق :ااس ىلا يدق

 وتم :؟الادبزرو اديزهنوعداولاك اك قامو هللاكتدشناولاقثم>دوعد هلزتعهنالاما

 ةيمصلا هلآ سفهللعتد نفت لقت دح>هدمو اطقم هلاك دشن أ اماف لاق 1211

 - ف و 6 سس

 انسفدقلا دشن لوقت نايل ةكن ايام اضعالاَن أد مه ىناثند_>ىفو هنمّسءلط ىأ

 لعسفلا ماب ًاوءانلا 2010 هنأ لسف كد نامأ أ اوردصمْمدُشلا يا مالا نسا لاق

 3 هللا لدعقودهللالرعمهلوق هن وجدت لاق هللا لو عو هللا ءلدعقك لت سعءانم وهل قو

 لقيت نسا تان وا ات ني وسار

 12 يعل اعلا ل دف



 عا (دشن)___لادافرح « نوتلالسف

 موو وويسصو 30 0

 امئاقموقيفناعإ ىتحفللا رمت ودتلا ٌّط رمل برش و رطل وخلا 0-7

 095 يو إ 1

 لاق ىوقلا للا ىلعنادنر ,هسنمل مد فا ردا مانأ بطلا سف لقت ةقئوارعي ىرعيو | 00

 هن بعلو ؟ ُثفورعمدرغاو اضنأةنوكلاهل لاعب و ولم هناكوذرألا نرش نه تنكر ا 0

 ٠  - 35 6 55عا 6 5 . 9 - 7 5260

 ' مكى هدب س عا اك ةريشدرتل اببعل نمثد دا قو ريش درنل اوهوفرعب ساو بّرعم ىسراف ا

  ] 7هك ىلع 3 9و © ب 93 و . * عمو : 3 ه

 تددانادا ةلاضلا تدشن 0 3 واح ى عع ريشو برعم ىو أمس ادرنلا هموم ٍ ؛

- 24 

 اهفرعاهدمتأ 0 ةرعو| ملطأت اددنوُدد نادي لالا دامب .سنبا اهتعتلاسو ِْ

 داودو لاك امفرعاذااهتدسن اضي ألاشو |||

 ل 0

 قضقلا ع ىو را فرعا هنا دشانلا فلاقي ولاف هدشس وهن: شاة لسا

 لاك ْنِذ ةرعتال ىأَنيدْكنتالن كنب ىظفحااهتنبالت لاق ةأيهانااو.عزلاع هنا ىيضلا|| ]

 ا مدشا: وصامل عمسا مدا ود أل اوقن مسن ءالعلا ورع وبأ ناك ىعمصالا |

 كاذب يعم اهاطب ىأ هدم وهفهّشباد تلَصدقالجراضي ادشانلادداراهريغو اذهلاق
 َن ل ماذهو لاق تيبلا اذ هىف فرعملادشانلا لعج هناف رس هاظملا نياامأو

 لاك اضيً داود أت يدشنأو ابتعدت ةلاضلاَدَتْنأل .قواعبجب قرصا وّبلاطلا دشانلا ظ

 تيل لشمال مدنا نشي لسا البل اطلا لمقو لاك فرعملاانهدشانلا ءديسنبا

 لا فا ىلكذلا بحى 2 مهأوقك اذهو ٠

 سرعنبالاق اهبابرأ عانس واهنوذخآبف

 و ه «ىوزذ 56 متدمو < باص ير

 رمال ةوع ارحبو 0 ةعبضا وكل اهل أن ورمدع

 دشانلافباصأن نمباصأ نم لاضلا بح اصلو ياك اونا يأ رادلا لد أب عذنيأ هلوق نعي ّْ

 امس | ًاودانانافاميلطاذاانادْش : ذوادشلاهدشت ًاواهد كن أةلاضلا تدشن :ملاقي بلاطلا 1

 0 1 هركذو مرش تامينات د>-ىفو اهقرعللا نيالا
 5 ١

 0 ف 308 سر كراج تلال اوددشانلا أ ١ كل ّْ

 ىفهتاضسلطثر>هلاييدانكلذلافوتدجوالهانعم دجاولالرَمَغ دشانلااااءلاقف |

|| 

 ظ



 ىلع فاقرزلا لاقردبكال هلوق
 فرصلا نم عودمب بعاوملا
 حابصملا فهشماهب باكو

 هبوردمك اردكالاريغصتو
 نع مردك !هنموى 2
 عمورظناف لدنلادم ود

 ها هئمدارملا هأ انهام

 رىعم

 ع دوج وسع

 5 ردو ةلوعانإلا اوحهسشنبر حلا لهأدنعديرلا ديرةجيرتىفىرهزالا د

 هرف < لاول م نوللا لمت يل

 و نا ٠ و 8 , 0

 لاف َهَق رقم مديدأت اوديدام

 ع مدس وهمس ه9 7 ع 3 5

 ديدان , ريطاجراش ىو رب 5-0 ىمذو رطل رخل أ 0

 ميبقلا 2 0 هد هلا قار هد ”اذأ ديدان ًاوديداش موقلا بعذ لاقيو

 ىةاةم ”ت6© ع

 ف :رط لاك 0 هت عمو هل روسو هنو ميلا هنعمسأ

 : اذاانعيمست هبتعممو ديد جرا تسد زوبأ راسنا ملنا فدوكيدبوبعبح رن

 ١

 وفتلاو تك ارسكلالاو ءادتلا ى عاملا دما ثوصلا و ه«ددتمتوداوأ و سل
 ها 66

 دسللاق ةديدتلاوديدملاو هودا دنأعجاو

 < مام و5 6م هي مسهور 0 م0

 امتاعاموعاما اوقألعحاو قديدنىردنسلانوكيالو ال ىلا

 قو هللا ىلاعت هللا نود نمة هل هنود كباواك نا تل اا وهرومأفف

 5 7 داضياىنلا نشل لشموهو ركلات متألاٍانسمالاودادثلا هل ردك الدياك ىفو
 ا

 مف

 5 رواعم هلوقو ُهيَشلاوُدَصلاَدمْلا شفخالا لاق ١> افا تودمار د ور رعلا ليزا

 |ميملاو والاقو كا هديدنو نالف د: لاق و اهاشأوا دا دضأ ىاا دادن أهلا

 | للا ل تالف ءضو كعزانو هيبهذت مو درا فاه ذا ل حر ا!لاقب

 از ا هبة ةسنام لئع كلذ نم لقت موهوب رتئذلاهجولا قال

 ه.- 5000 مد دوس و 7وعمس

 م : ١ ءادقلا رسل اكرسشق 37 دس تدسلوهوعمتا
0 

 ده اشلا ' نونا درو 2 م 1 37-77
 ع همهج د صصس صحب دم

 ١ الك ةاللا يلا هتناثاذنالفشْانلاقيو هناعمع نمئش ىف لثع هلح بليعا

 ٌ ف
 00 هبا ن الفنا تالف دنةنالف لاق الو لاق اهب

 00 ” ديسك لا اهيحكاس رعددلا يسح الديد نبا لاك هين حدي بطلا

 اف عفا :ةرملا ٌلتلادملاَو قسفلا كسمللو مدتعلا معمل كل اربنعلا لاقي ءالعلا َن ورعو أ لاكو

 ظ ذأد نحو ملسو هملع هلل |ىلص نأ اة .دمءاممأ : نم ىه لبقو عضومدّدنيو ةاعةغلءامملا

> -_ 

 0 ودهمبابسم راءحأ لو لاق ةيلعلا بع ىرحم فرعضتلا كو ىفىرحهارأو هدمسنا لاق

 ْ 0 ٠ رج نبا لاق د“ قر مم مدعأ

 ا 2و رد وو هم و 6

 دك اورأْنيرشعلاا هسا فك امئاكموسر هبكبت عيشللو

 ٍْق

 فدسل



 4 (ددل)  لادلافرح « .نوالالصق

 ىراخلا اهدوجا بن م عوستام 2 يل

 22-8 - ع 23

 مومن آان مُعَأدبلَو 1 اهقفْصيدوجاَملا ف قروب

 دوحانلاوتارفع دلادوُساَنلاو مليونا بمدالا ومصتلءاناىلاءانان الوحي اعف ْ
 هس و م ورع 0ي ا ءع

 الهال فامعإلا *« رجدو->اناذْس ىشع « دشنأو رك ذموهود مطار هنا لمقو ردنا |
 موه 3

 نع :رهثدتلاو ديدشلا مالا نمهنكلو سفنلاةدش نم سل دلو لاكش ىددُعَ ظ

 بسلا ىلعُسم وباودلااهبقا اصعد دمتملاو هفرهثالناكمد غلاو هكوشو هنو هنو ظ

 دان وكلد. نموه مرطاريصش ىنءيةدعتمل عطق ىف نذأدنا ثيدحلا فو فوضلااببسش

 قادر 5 0 نوح راوطا نموت تارت 1 اسد كود انمو دكر دقو

 ةنرورملا نم م وق ردا أو تاد_غلا الو وهلاقد مهنملجر يدا ىرو ركل صاع دن

 لبالا تدبو درشاذا ادودن د ريسعبلادَ (ددن) ءارشلا خرم دولا أن ب مصاعو

 ةقانو يعول ىلع تضخ 525 ل ادوديو دادي يسم

 و 9

 رعاشلا لوقو دو رشدودنا

 ادقدعا وّقاَمملاَدَح دقو مهم * هلَدادنالا أ سان لا ىلع ىذق

 مول ههجو ىلع به ذودرش ىأا مموعي دس ثيدح كافىو بذيل منعني هنادانعم

 لاف نب ريدم نول مول دانتلا مون ليزنتلا فو رمحلا ىلا حاع :رنالا نم هيفاملةايقلا مون داِئَتلا

 لا لادلا ديد كنبدانتلا موو دو كاصضلا قو انا نملادلا ففنت ىلعءارقلا ىرهنزالا
 ديدشتاو ملف نملادلا فرفكب دانتلا نوكي ولا د رش ىأادا دنريعبلا دن نموه مث .هلاونأ

 لصالاو طاربق 3و رادو هدو وبدا ولافامكءاملا اوفدح مث ءايزيلادلا ىدح ا اولعجو لادا

 نانو جياضو طبدارقوَنيواوداهباموعجبلذ ىلع ليلدلاولاق رادو 9 |رقو حدو ناود

 نبالاقو ني رب دسم نولون مويهلوق لادلادب»_ثّيدامتلا ارقنمةءار ةةع ىلع يلو لاق

 لد_ةعئلءامللل اوذ-باملا اذهلو و نمد وكينا زر زوكفدانتلا ولأ ارق نم ةءارقام أو هدمسس

 ددلياو كلذ كلاضيأءاملا فذ>و ءادنلا نم نوكحنازوجي و ىالاسورأ
 000 ملا م هه رم ص :

 ةملكلا تنم هضعب لاق ىسرا_فلالاوو اهددن واهدنادق و عمدا مسا ضف 3 ةقّرفدمم

 01 1 5 ع ع 34 ام 5

 ريطو دنلوةءالو اد_هدشلرقهب ود سد اىرالا لامعم الا قةيوشب تسلو تدش
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 اهباحاةوعدلاهدحنأو هلوق
 ها ررحو لالا فاذك
 ويعم

 (ذجت)' ...٠ :لادلا فرس هب نوثلا لصف 6

 عم ه1 د - و ريب ه7 و 10

 مكحلا اهباجأوعدلا نالفد أو ياوجه لدصرو لتاقمىأد_جانمل جرو

 ل هم ع

 ةغبانلا لاف هريغوأ برو أ لع نم
 دوو و نع 000 3--

 ضل امبالا د .ةنارزكلاب 0 امصتعم الملا هف 00 ملط

 9 عموم وم5 - ع 3 7”

 اذادوكموهفاكر عد دقو بأ لمن مقرا ةردانةوخالا ادهم

 0 رو د تب م

 0 ق رعد لجر و دبدحو دو ةموهفا دش دقو تير لاس

 0 2 و 9 ٠ 8. سم

 دجال نمبو ركموهو اح 5 0 ا عادا

 حازم لاجرلا مدن 23 اكرتئيحلا :اوفلان متنآف
3 - 

 - اه 2 سرع

 رتل ا 2 دل 0 ل

 5و, دعوو م ةهمد و 0

 د دوه 0 3# - 0 1

 ةيشس قاما نم 20 قالك تاوُق داو كلاهل دولا اسناد

 مود ودوم , ه< هم ع 5و 5<

 اد مدعي لح رادو 0 دحغا ملع فرطلا سكت يف َهَف ةرطتس دشنأو ا

 فو صصخخ لو ف.سا الث اجحامعلا ىفو فيسلالت اج نمقئاعلا ىلعع ةوامدامتلاو هملَع

 تلاطاذاامنأف هّتماف لوطدد فيلا لئاجسامتلا داتا وطور زا عر زم شيد

 لهلهم لوقو تانك نسحأ نم وهو هداحنّلاط
 مو »عم مق سدد

 اذك هوتوكب ثأر ريدا و 5 هتنمافانمآ|نلحدحت

 ا 7508 ل ا ا عب اق سد

 دوجانلاو ىنابعللا نضددس اهات لع نمبر جلاد طع نسجَقح أ دعو

 د لا ىهل.ةواهريغوأ ةنفحو أ ة.طابنمرهلا هم لعجصتأنا لك ىلا قو ةيطايلا

 ووم 7و ب

 ع هسو و

 رمال اةدؤ ا ورم دوسبان مهنيا نيودابالالهأن تدبر همام تحور

7 

 ! 206 0 هم : 2 6 . -- 0 ظ> 006 . |

 | ةمةدحاش م هد انو اضيأكاذكم لعهد أر هناعاددأو هناعتساهدضتساو ةناعالا
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 : |هلنقتدواراوهدوجانلا ثبلا ا ل رار انكر لادسعوأ
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 7-2 (دحن) لادلا فرح هي نونثلا لصف

 ىلارظنا مركملانبدهتلاه دعو ًاهرسفاممبي رقوهو لاق اهلسر رواه إو هيلع

 ريسفتنالاولوهو ظفللا قالطانتال يملا ةلقووطنلا لافتحالامدع نم مالكلا اذه فام || ٠

 سكعلا, لو ةلاواعسالو همفام4_فناك لسو هملع هللا ىل_ص بلا هرسفام بي رق دعس أ 0

 ىئلارلوقو ||
 - ه هعو2 © -ةهد م 6ه 7 هن

 السروأ ةدخ نيل 27 يي نم وقول
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 ةدحمأاو اعيرسا مقايجان ناك اذاةحاما قد ٌلدرو نيك هأب وأدي دش سحاب قوعنملكأ 1

 ! لل 2 ا ص ا

 ظاقبأو ا لمد ادت عمجو درو دو دكت وهف م ايلول دخت هنو ةاال
 و # س

 و نم - 2 و

 هريغهنعزتيامف ضام عامش دو دو دو د2 لجر وهدبس:با ءادقو دش دمت عجبو ْ

 دامت عجاوارش م 2 اريخ هل دامها ةياجالا 2 رسلاوهلمقو سايلاديدشلاوهلقوأ||
 قع م © -ج -<و

 ىفامهتلقل نارم 7 ال الاعفو 2 ىلعاساقراصنأو ريصنكد مخ 2 مجدا21ن | مه وال اولاق

 ديوي مجباداحخا نا لع صدق هيوببسنال كلذ نيَسحالف نونل اوواولا امهساقامتاوةقصلا ظ

 لد ا/لاقدو ض وأ ف عضد عدىوقاذا لجرلا ددتساو ةدّحلا مسالاو دا د دقو ّْ

 كيوس انما دش اوباما أ اضي اهدا او هيلعدصتسا دق هيه دعب هملع ًارتجاو لجرلابىرشاذا ٍْ

 ىقدع ااهكقعفاَساك هدومالا برد قىذلادّستلاو لاتقل هزرإباذاالف تدان اقيو لئاقم ٠

 ا اعبجيلاذلاو لادلاي دسم لجرو ىلعا ةمععملا لاذلاو لاق لا رهدلا هدو ذَحَمْلا 1

 هب 2< هم

 ساملاو هودَملل نيد لدرو رومى دعب هيد دقو 0 هدلا هد دق بر ا

 م د و 1 انا يفاحبان ناك اذا ةحاملا فدحت ل-حرو ةدحأ ا كلذكوت ا 1 ؛

 لجر لاقف ةقدصلا بحاصو نأ ارقلا يراك رهاب لاو :دشىأةدكنالفّقال او أن

 لجرو ةعاصشلا اةدحلا لدعبامهل تسيل لاقف لج رلافتوكت :ةددلا كبر هللالوسران]|

 ءادشأى ادا دانا مئاهون.امأ هيلع هلت ناوض مر ىلع دح فو سابلاديدشىدحنو د :

 لاك ىسوموبأ لاق دامغأ مدح مدو و دات ىلعا دك عج هناك عجبا عجسداحنتآ ل مقو ناعم ظ

 فاك أوف كو داضعأو د ص عون درطم ل عدو لَم فالاعفا نال كلذىلا ةجامالوريثالا نا ||

 ىتارومالا نساك عشيدح فو لسيد انا دم نم ىلا اذهامأو نان ثيدح هنمو ظ
 عت لبعف عارمشلا دبصلاو في رم كلادسجماف دم كود بج عجادَلاو ادا هيفْتَْضاََت

1 . 

 داحنالاو ىنايعللا نعهدهروصند ام لسجرو هناعاف ها اا ةافمددتساو لعاف ٍ '

 اذكالاعفو العفن ا لع هلوق
 لعاو طبضلا اذهب لصالاب

 العفو ال عفنا لع س انما

 نا يبحت ال فاكو لحرك

 امّاقلهلوقولاعفا لعىأ
 هتلشل ىءانملا لعا فصلا ىف

 امنا هنالّدهصلا فلاعفاىأ
 ها لمتف مسالا فس ا.ةنب
 مىوينحم

00 

 رويس 0 روصو

 لعفو لعفىفالاعفانال هلوق
 ف هدارطا ناهسقدرطم

 نمانهامر مسالا صوصخ
 ىبعم هأ ةفصلا



 اذكترب رغلا عنو هلوق

 ”هلمهملا نيعلابعنمت لصالاب

 ةهلمهملاءاحلاب منع هل_عاو

 ند لقاناا ىلع فرس#لثو

 ىععم نأ لوملاةدوسم

 ,دجن) 2 لادلافرح « نونلالصف 37

 1دهورمث لاق 3 ةيتاغدوخ + نمدفنافىرف 037 بي ٌودونأ لاق لَها تاق

 ىلبةورازغملا لبالا ن هدوصلاو مهو شخولارج باي ىو رىذلاو مصصدودكلا فريسسفنتلا

 | شحولا رن نمدوصلاوحاعصلا هم خو دو ةقانو نمنلاةديدشلا و م

 م ن سوم و

 اهنءلرثكو تر زغلب :الاتدجانو د عمل او ةفرشملا لب وطلا ىهلاقبو لمسال ىلا

 ٌْ هللا ىل_دىبنلا ثددح قو امملاوحخ ىشل ا ةفاهنعىءرافلاريعو رزاوغ“ اكن دس ىلإ ءالاو

 ْ | يزيل علا حا متماقلا امو ولا ليتك ثيدح وسيدي

 < © < 9 ء 5 سس

 نااهتدغةدسعوأ لاك نول لمقو ٌةدشلا ةدحلا لاق اهلسر واهتدكت ففى طعأ ن مالا

 | هيعنست اهءرنماهاح السلا ةلزنع كل ذفاهبةسافناه هرمنا نأ مح اص كلذ عنج ىتحاهم هوصشركت

 تاكو اهبانم سمى[ سر ىلع اههطءيوهفاهؤ اطعا هملع َن وريف نمسا هل نوكمال نا اهُلسرو لاق

 ' 01 لج ى اها ف كارعالانبا ” اهم بظ قعو سفتلا تت ل نارام

 | كلذ هيلعدتشيو اهئاطعابهّسقن َبطتالتاهانعماهتددك ىفهلوقّن اكف ىرهزالا لاك .هنم

 ورعولأ هرسفو لوالا فضي راَرملا اكو

 طوخ سكس مالواروهم 3 نكس ٠ تايد نماللي 5

0 
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 لقاسعملا ف اهثاولأ ادخن 00 قر [ بت قا

 اذهرقع:نأوهو ةدحتلا نمكاذنودام ل سرلاو اهه-اص ىلءةد فخ هذهفتاددلاو مراغملا نم
 -. .٠ م .٠ م6 35 ايإ . ع .

 ةراحتسي#» القمار ةدحنا | نودههش ااموادهرتعو

 ه م3 مد 5ه_- سو5 و -2-

 ركبسملا باشا وهلا « الع ةرطلا بسد

 لوسر عمسدبا ةريره فكأن عشبي دكا ىفو فرطلا ٌةمجاس ىهفاهتمعتلرظنلا اهيلع قش لوي

 لاقدقو اهلسر 7 م ءاملو ب ل_سو هيلع هللا ىل_صهللا
 0 هد مم ل 0 ّ 9و سو <

 هؤطترقرق م اهزربالااهرم ا يا رواهتد 7 وهتلعهللا ىلصدتنا لوسر
 "ينل 0000 وبىفاهال اواهسيلعتديعااعا 2 هيلع ناجاسأك اهفانحأ
 ًٍّء

 1 0 ا

 رقفتو ةريزغلا عنشوةجركلا ىلع لاقفليالا قحانف ةريرهىلاللبةفسانلا نب ىقي ىح

 هللا ص ىنلاريسف:اهدنسب ثيد ا اذهتي وردقوانهروصنمو أ اق لعقلا قى طتو رهظلا
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 | هياعؤشياماهله بوم اماهتد ىف هلوقفدعسوأ لاقو ةدشلا:دحنلا ويسفلالرا

 يوي رو ع ا - تيه نولي هن



 6 (دحن) 2 لادلافرح + نونلالصف

 نهزاخلاوليذهةغلفولاق د لهأ نمئالفلاك وعي سها دخل لاقي عضوم يدا ظ
 ع

 ا

 نيئرشلاو ريذلا قير 9 :-ن عملاق ضرالا نم عم ذا رملا دحتنااو نحصاولا نيبقيرطلا | 5

 1 لل ل 0 را ب

 دحاو دودو ادوك د ىمالا دو نييدشلا( نيدحملا لبقو نيلاعلا نيقيرطلا نا. 2 ا

 دوج مع رق”
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 ةيمألاقو نادتساو عضو
 هيض 0 تاو 0 تالين يول 7 2 6
 د هءاقلا نع راسلو #3 ل

_- 
 ل كا اوووف طي ا اتجنن دا لس

 اعىأ ب سال مادو رعامداهدة ليلدو كلندك دو هده قير امل ادختو

 و6 سو ةسو 1

 دام ليقوُداجخو دو عملباو شقا .ئاسولاو طسلا نمتيبلا هيدضٌت امدكلاو حرخ

 ةمرلاوذ لاف تيلاَدكدقو نبي ىأعاتملا نمتبلا هنأ
 هل و هددعوم جم 1

 دصتأو لل كرش دع ىشو نم 3 اهسنل فلا ضابرن اكىتح

 سشرغلا اعبي ىذلاداّعنا اال الا و يترفا او توبات ىنلاداتلا حا

 لاق ا ءافاطش سقتق توسلا اذن ىلا: نامثلا ووك ١ اهطمختو داسولاو ٠

 ع ا . و وة هَ هةر 5 55+

 جو دعا جب لمع نيرلادصللاو ةسوم نابي معا سوس
2 

 نار وسوق رام نم ا مثيلا عاممودوكير هلادد يالا دنع ءداحن,ءاد ردلا

 ناك اذادءمَسمو دِضْنلاو وُشللاو لاو ضو عئاسي علوا هدم ٍ

 - 5 و 5 :

 فرحر سق شد د>- قو امني َريهناطيح ىلع قلعت تلا هروةسمدو.شو شرُفلاو بايب نه

 همس عم -.

 رع ىر روش اثيدح ىفءاجامدودهلا ىفءاجام برغأ ارعشلافو نيرىادسو

 2 8 سان ص سا هم اء زن

 دجانملاو اده-ده-ىأادغدفلاةبرومالا فاجأ رده ىااامن ”كىأرتاذدي رب دوك

 وةهؤوه م

 اهملع تيبلانف رطل م رتب و نب ضعن ىلع هضغنر رخا ءاو<لاكم ىلح
 سم 7 جي

 نددلصأو صوص قأ الاكملاىلح-ادجانملابدارأ ةدبعوب ألا كلذ: نعاهاهننىهذ: نمدجانم

 وه

 ذخاتاريئاهضرءنوكو لل فتر وأب هذو و وأن مدنالقى هو رم اهدا وتباادصتت

 ىل->رلا نم ف.سااداحت ف عضوم لع عقنانال دانس تبعي دثلا لغسأىلا قتعلا نأ

 لدتال ىلا ةداخ نثالا نم ىش لمقو قنعأ ا ةليوطلا لب :الاو ألا نمدوصتلاو هلئاج ىو

 نعكورو رمان "زد فاول هنلطو انعبالا قوز ناوكلا# ركتماذهرمشلا

 ”نيددفأا لءقو ل ل رطوريذلا قير طىأ نيددتلا» 1 .دهوزب زعلا لوزتتلا فو دا لدنأ

 ةقانلل لاش وةمدقتملادوحناالمقو نط رع ع ئادملا سوسان 0

 417722 ه7-1379127772-77 تع ب6اخ اع شاع هك تهمس دة يي

 ( ؛ برعلاناسا هغ )

 تلا, فوطنةأ ص ا هلوق
 شما اهنلاىف اهيلع
 7 راسو اهملع

 00 1 روح
 ىدوععم مأ ةئمهلاو



 ةاومتل جريج نو ل الل ا ل يل تا دلما روبي اف 2 يد ل "0 او
 21 رو ا ١ ا ا ماب 7

 .(دخ) : «لادلا فرخ «نونلا لصف 4

 19 1 و هو 1 : ده

 ْ ا ب ملسو هملع هللا ىل ىلا هلن اقف مضو هفكيو لج هءاجهنا لهو هيلع

 9, 6 < 5و

وحش دريل لعفف هتف عم مهتم
اطر مالو دمألةوق كانو 

 1 : ةماهن مالو دخن مسيل 

 اا ءو -

 : ما هسنكلوهأكةما جمال هلك دس نم عضوملا كلذ سلف امهمن اد دارا هنكلو

 | او قهنمالو دهن مدلك يلف ةماه نمتج ود مدح ذاعضومداراريثالا نبا لاق

 ىارعالانباهدشنأهلوقو قارعلا ىلباممزاجلا نودامل ضخما
َ 

 :١ اراه افا ةآلاةسقارع ةييحر قدا هلا لستتما اذا

 ١ ْ جز دسحب فاول خئئزاولاتا محلب ف بسلا ١» انفد هيد هيفا اا اوان مالا

 : : ماللاو فلالا اولخدا اذاف دخ له نمنالف ىناسعللا لاكو يراد اهو رو فور كنك

 | اودختو ادضاو موفلادختأ ود دالب رخال اجخالا اودحت عج هناى رثو لاهدحتلا اولا

 1 0ر1 اودع دوج ىلإ ةمابك م
 ءِ -ٍ هو و_-ه 2 - 6

 رئاغلاروغالونيدحللا ف 23 مكلئثمام ارامدر زحمأأن

 : اذ قادس اى ألون ةدوحامعلا ىلامعللا نءهدسنااعاور لو م دالب ىلا حرت أو

 ءيذلادهتاو لج مسا ْنَدَحو رولا نمالعاذا كلذو انصح ىأرْن هد لاما و دوش

 ىدعالال وق ىورنمةءاورىنراقلا هحوهلعوهدسنا لاف حفترا

 سس 0000 2

 اد او دالبلا فىرمعلراغأ #24 هرك ذو نورا امىر ئى

سخأو ضرالا قس هذراغأ لاسقف
 نرخ ال ناع عفتراد

 3 1 دذخأةباو و دا

 نمراعأ تسبلو ام-علباقتلكلذو روغلا فذخالا ُلداعبامنا د فذ خالا نالدخن ىف

 ريرج لوقف لاعلان كاش ولاقت وعلا فاى أراعهمفلاقيامتا كلذ تالروغلا
 2 و مه

 ١ دحنلاو ضرالا.٠ ند عفت سم ىلعالا 1 ال ىلا ل .الا نمدوصغلاوه«ر اغلاروغبالو ني دصْلا ىف#

 سيقلاو ها لاك مضاولا نيل عفقرملا قيرطلا 0 2
 دةرمصه- دى ةهماس وج اى م د - و5 َّت كَ

 0 يقرا #2 ا نطيل فاو دغةادغ 4 ا

: : 

 قيرطبككدخولاق لاخدعو عيدك ابكي الق يفت وربع ع وبطالا لاق اعط نمىرتل ىلا ب
 سعرا

 "لح نطب عطاق مهنمناقيرف
 17 7 7 لأ

 11سم عسا اج قدا جوش جا جوعسي يتبل 11 دج وح يوم را

 حانمشلا لوقو لاه .ةفرغب تفقواذا 0م ططر بكل
 و 5

 دا وضرر و عرةمومسم #- هم

 حرش مأ ىوندعبتالن يد #2 اهخأو بانا ىلهأو لوقأ بكيكد حن عزاج مهنمرخآو

 يعم هأ

0 



4 

 1 (دجنل)  لادلا فرغ« نونلالصف

 2م ع 5و ولع و )وه

 ىسروهيدنأو ىدنهلثمو ةذاشلا عوجلا نمةدحنأو ىربزبا لاق بنهب يوشع 3

 . ع كد 12

 1 ٠ نود هتان هن الزيرو

 رع نيس ا دا نيكل ني ا ا افصلا»

 هس « رلاهيفنوكي عفترملا ناكل ذآ راو داضاجسابقة د كلذكو ءاسروتا دناهمسامقو ةحرأو 0
 م8

 لوي نأهياوصو ىرهولا نم ”مةوادهر يرتب ل 7-5 وهوىرهول الاف
 هعدو<-)و

 ىرهورطا لاق :هلعفأ لع لوعف عم مالو لاق ةرجسأ اورانجوجت أ عما لامق نال ابل أَ
 - 20 حس

 ىلأن يهاجم ندشت و رومالا ىلاَملا ماس تاك ناو دما عالطن الف لاقي ٍ
0 

 لسملاق قدر طظلا اوهوددحلا عجيدخألاو د# دم عالط لكلا الوكناكدقو د ىضلاذاع5ُ ْ

 تاك امٌةيِلاعلاو ةيلاعلا قوف تاك ام برعلادالب نمدحتو دون مهلاو روغلا 9 1

 هللاقيو دف وهف قارعلا ضرأ ىلا ذنودناك فكم“ اروامىلاًةماهتضرأ ىلا دك قوف
 -ٍ مم

 ىسعْممل ارارملا لاك ةفصلصالا ىفءنالددل او دل ااضيأ 25 ءوم هم 4 كا نس ع
 1 و و5 مس جه - و9

 بيدطناوكشبا كد د نكيودصلا ةمشوتكرئاذا

 بي د ود ىلا تن ىورو ١
 وصودع كه د و يوص

 دولا اهئامنعاهرَدصمو روع 03 أهم رسم مىسسلا بوم ةناعف

 ىورو ةوعدلا نالفدخأو ةلدهامناو هلل ,مامن ءاهرد صموتباو رلاناءدقةدقوأ|[|

 قوفراخو ادعم اراك َتقلحاذا نول وش نارعالا تعمم لاق ىععكالا ن ءمدلا سنى :رهرالا
 8-00 عدد ةهريع هم

 دمت ارحل لرعاذفتمْم ادق قرع تاذانانُتن ءَسدغأ اذافت د أ دقفنمي د رقلا

 ريف تا همداوؤ رلاوةسم رلانطبن معن ةراام لاك تيكس لا نبا نعىورو زال "الذ لق

 ىرسكه قددح ىذلا قد دلناءار واهيل لوشب لع انلا تون للا قرع تاذاءانثىلادحن ||

 تزواجاذارهش زا اىفتنافاهيلا تاما ذاف ةردا ىلا لسنا ىلا دن و يفق ارعلا داوس ىلع
 ٠ حو رح يل 1 500 7
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 دجأ نعدسأ نعد ىكح ن ركب دعم نور عت دس هنصع ىلع دهشتسا 3 رايثالا ادا و رلادلا

 لاكو روُغْلا لع فرشملا لا ىف قشدة يرق ىهو د ىلا بوسنمىَدهملا ناود يعنا

 نب و رعهددشا ع اولاك دل احوال وهىوغلل!بضلاوا

 لادلادبدشتىف عافرلا نئدعلوقهدنعنوكي ناىذتقياذكو لات ةرورضلا بركدعم

 وهو ةر و رضل هنأ
 سو م< 0 5ع - 00

 اعساخت انعم ىف 2 را 3 يتبع باش 20
- 

 0 كي 3 حا ا

 رضا باوحوريتااو دارأماذا 0 رش ترك اع انهص هيد وم

 نضوفتألا لوت هذي تامل يوغا اه شفإفا الوقت دهشن ىذلاو لاك

 دّقمْن م توناحلا ىوح « امم ةمادسْن اك
 وو م ة:يت- و

 دهشلاو روذاكلاو د هااهوُدَسومس

 ىبرعلالوقكلذكو لاك
 985/0 دوم < ع لص تدعم من 0

 را مياه د يدعم :رقاراقعت 0

 دك 6 تاينلا نب رايدر 0

 8سم سا ا وو و ؛”«س

 لاا ددك امءاموا دوك دكر وهلم مكث وكنو هنماق أ ادوكمدكع

 0-00 م 5و و هع ةمسو وجو

 * مكر عراب يدع ومص 53 37 <نمهداقدك امو

 يلا 356 - 0

 هنافض نمد رعق ل ىدبي ىأهرعق نعةران ا وةصيو تقولا كلة قهذشال مدا

 دنا دهعلا لوط نماهتمل صقتاذاةقانلا تدكَمْشملا

 0 نرعلا نال كلا



 طيضلا ادبوهدغمسلاو هلوق
 س وماقلا مب رصد ودو امه

 رهذكدغمسلاو دعم صوف

 هلوق بقع هحراش لاهو
 ليوطلار ذك دغمسلاو
 قجالاو ناكرالادبدشلا

 نسنلا ىفادكع ربكتملاو
 "سشوقك ٌدْغمسه مف ناوصلاو

 ها ىناغاصلا طءوهاك
 مريوم

 و رش ىف ةدغم عمسأم و ةلوق

 دغملاو ةلوقىقءسوماقلا

 نالاق كرك و ناكخذانلا

 هركن أو ىلع كيرخلاوديرد
 ألو لاف ثم هددس نبا

 رخال ىسعولاو دسم

 يعم ه١ انهام

 (دقم) لادلا فرح *« ميلا لصف : لا

 هس و و 6 سدس

 معاندسغمشيعولو وطلا دةمسلاَو

 آو موه

 9و هس مه

 يل سس اي ا ا ا ده

 5 لاق اطمن تاهعضومَفشنين أدر دن د ام الئما
 ع سو

 5ع 5 -

 تال ا ادغم٠ نكس مل ةريت

 92و 9و ع

 | ار شاانالةمراوا ماكس رفلا حمدا 0 هار او

 ل م 32 كل 8

 0 هس

 اج :اذا اهدقممت درا لج رادقعو 3

21 

 لم نال داو دا

 ا وهلسقو َىَربلا حاَمألاوهلمقو حال اوهلسقو هّصعلا لسع ىف تشهن

 1 رن ب دع 7 5 006 ع إد
 ةهان قاد لاوط هفر و و مركسحلا نم قرأر 0 دغملاةهءنحو !لافو

 2و

 اذارض مرغصي مرضخا أ دسب و هنواك ًايفه_لعنولز و هنوباّمشي س ا :لاواقُلاتك

 ةءاوسف نمزحار لاف َىس بقنا

00 
 رفافملا اودملا وكاله #2 ماع س وش

 5 ناو هدسئا لاق ىحج نان ع نادعىفةغْنادعمو تسلا لاط لج رلا عمة تح وأ

 : نبا اساس 00 نص سس - وك رع

 الان 5 لادإا هةشضيمد-هد دقملاوةشئملاى 5 ٠ مرقم دعم ةنعابر ةملاكلافالدب ناك
 ع . 1 - و 3 ل 2 ل جهت و .٠

 اب تنب نبا « اللقموقلا لَ
 اتنين

 دم انارش ارش 3 ريالا هيد

 تتللادشتاو لول لتامولارمت ع 0 انالهتئا لحام

 رغصالا ىدقملاءالطلا برش ىلع يد تلات ىروثارذشمنءعهدنس ىرهزالا ىورو

 ا لق فان صبرا دقو ارعألا نودي ز ولات

 5 001 مانو نابل ف طسرسللا لاقو ملا شيعماش ئكاذؤم

 : را انكلاو #3 ٌجسعلا بابشلا غم هارأ 3 دشنأو باشلا دعم ىناهناو هلك هبايش

 ظ ةيصانلا فدو 2 00 ةهلمجابت ”رغناريخ اءاضسلا ةدرو ولا ةرين دولا ا

 |تحاهلورشقتال 21 ىقو 07 او اريشققرأاهناالا ولا ار ثم ارو

 5 ى ى ه2 35

 | ةدعمعمجلامسا عم :ةنادا كوكي تا ىلا تح لوسي الا ةدغمهبدحاو

 ْ لاق فرشلا نمرثك أاذااداغما ل جرلادنأو لل كلقو قلحوةقلك وكيف ناكس الا

 أ ةيرقلابوسنميارشلادلا ففى دا هريغ هملابونمبارشلاوندرالا لع نم

 اراد هاو ياعين امج وادع جال + هتيم اتينا مج ع 0-32 رتاج اجيت 07-0 ردم رب عولم

 ناكل

3100 
 لا
2 ١ 

 4. ان يس لديك 1 وو ا يابا 5

 7 1 5 ميقا "ووري" م أي 8 8 0 م

 710000 1 7 هاو 1 : 1

 ياو رة كو اعرب د كل ا نجلا وف تسلق ون ني اند ايا

0000 20 : : 

 ال انش د ةط شتا دعب ردبوو وم اجب مج وج سدا ماسلا ونا لح جم



 516 (دغم) لادلاىفزح د مملالصق

 نالوقهيفدبعوأ لاق لسوهءلعهتنا ىلصىنلا نعىلسالا درت ىلا نعمملا فمناربطلا |

 ئحارلا لاق ددععدق طاغو بشاذا مالغلل لدقهنمو ظاغلا ٠ نموهلاقد ش

 هكنلزم

 فشق ل_هأاوواكو ناندع نب دعم شعباوهشناوددعةلاقيو د ادري ىدحدهس و دعا

 مكيلعرخا الاهثي دح وها ذكعو مبا ىزو ملا اوعدو مهلثماونوكتف لوي اعلا ىف ان طلعو ْ

 رفسلاورضحلا دعم شدع ىلعربصلا ددعملا ثيللا لاقو سايللا دن :ودخ ىأ ةيدعملا ةسللان|
 - ءءء

 مس 0 هم

 نأ دعم و ىدعمو | رديف كلل اوعحر م من نرملا ىلا دعم ءاولو تاموقنا ترك ذاذاول اق

 ىلا ىدعم فيضي نم مهتموهرخآى ديارعا لعجص نم برعلا نم بكى م مسا بركب د عمو نامسا ظ
 بتكيناك اذاق الصتم بّتكر هز عىلا هردصف ضر لوهبكر نمف بركم دعم ى> نبا لاق 9 5

 عضولا ىف اهنكسةواهئوةلاهري_غي لص ودالو درفت نا ءاعنالا مكح نمواعسا ةنوك سل ظ

 امهوُنوأتاوانبريضو تي رضون هدعباع عضاوملا نمريثك ىف هلاصتالا لا طوال ىف لعشلاف

 راوكى العاقب : لعفلا لاصتا ةدش ىلع ل دءاممكلذ وحلو نيمه ذات تن :| دوعن وهنأ

 مهو
 هناك لاق ل ا بلسراشولا

 هوس 27 ل 00

 ا ومشرف فدك ملا ذه فقتل لوقو ١

 ىعستو لطلا غوصٌدي رصلاو سردااوءار 5 هناكءىثةبرصلا فوج فنوكي دقدنال هسصصم '

 رحاب ءسلاق باد كا

 5 2 3 0 م 000 2 هو اع

- 7 1 

1 

 «” درو

 0 ا ها

 و روم م7

 راعزو هلوانتي ىاادغم عرضلا دع وهو ”لعسلا كلَدِكو اهعضرواهز .هلاد_ةماهدسغعهمما

 ا ل © ب سدس لع و 5

 ادغمدغمو |دغمدغمو مدقت دقود لاك *لكنم ميضضلا وهل_قو مكر: مسجلا دم

 9و 6س _-2 2 -

امو. أل اقو معان شع ذا غاذا ا ذمة نودع معان يعان الفدكتو نءبو ”الّتما امه ال“ ١
 كل

 * 2-2 هم ةؤم جوع ها ا

 معاند غم باشو انغمدخع معان شعىفدعمو لاطاذا ينك تابنلاولجرلادسقم

 مس

 ىريسلا سابا لاق معانلادغلاو |
 ةهضص 2 دس نو ء و ةهمسدب دادس مو

 ادغمادايش بشدق ناكو 0 ادغمسلا بزعل تأ رجح

 لدق نان ن مهم صصم هل وق

 ندمممو هْغَل بع بادن مو

 قكهلاق ةريحالا لعرصتقي

 شاعىأش دعى دغموهلوق
 ها سوماقلا فاك منتو

 ل ىتعم



 اكل ةفاضالا تركذ هلو
 هأ لماتمل و لصالاب

 '(قعم) لادلافزت « مملالصن ءا

 سا «د 00 ا ني

 انيطب ىسعالتاسفلا ن ما يحير أي غا يب

 ]| عقجا الا ملل فر عالشالا ل ل ل جرف مادا لسقو
 وو مو

 1 أل عضومدسما اوهمخت ب اقلا طغضقاضاذا ع - ذوملا كلذ نالام_هءوم وو '|وفس) وهمفتك فالح

 ١ ظ نمواهريسغ نمابةءصخ لفةيادلا نمسراغلا لجر عضوموه فاعلا | لافو سرافلا بقع

 .ناسنالا نمّدعملافرعشدشنأو هلثملحرلا

 اع[ م 0 مار * ليصل تا 2و

 1 03 2 هم 7 9

 || دعملاو سرفلا يس ذم قرعدمكاوفتنلا نيغلاونملاسدسملا ودعملاو ةبحلا عب

 دثنأَو ىلع ف أن عنطنلا

 ني رص ع معو ع نكدو 2 ىضرع ص هيي

 ىدعمىتزعطامدعب نم 1 ىدلجي اصرب م تأربأ
 مت" مس

 د

 25 ٠ وسسدشنأ ',لسقللا هسا نوكي دقو بلغ همفريك ذتلافةروصلا هده ىلع

 : رايد 5 3 ل د

 اهلماذدوممويلادعمناو #23 هلق ىص+لادعاذاانسلو

031 

 1 قمزاللا سامقلا نع فخم رتنأالىدمملا مست لثما ىف مهلوقاماف ىدعم هنلا تسنلاو

 || سايقلا ىلعىّد مالا اواريكممسلا ةفاضالا ترك دريت دحىردانلا اذهلو برضلا اذه
 نمو همسه <

 لقو هارثنا نمري ىديعملاب عمست همق ل قو هارثثا نمريخ ىديرعملابع مست نأ اهمذ لبقو

 1 ناك ءاثنا» نمريخ ىديعملابموستنال تلق تْئش ةضداولاه  لوالاراتخلا

 ٍْ 1 ايما بوسنم ل_-رريغصتوهاما لوقيو دما لوقيفلادلا فديدشنلا ىري

 وص

ن [سه نمريسخ هريسخ نمل الثم برض»
لادلا فقتي قاسكلاري ناك ه

 أ ةيسنلا ادد هيو 

 ةمسنلاءانةديدشتو فرحلا ةديدكثنتعمجااذا هناالا ىدعمريغصتوهتدكساا نبا لاقو

 رعاشلالافو ةمسنلاءا)تففخ
 هم هم ا دس سم“ يس 595 ه ووو 5و ها

 ب ةرعنو كر قىدملان ساد مهرعو منع م -تلض
0 

 هن"اكس هآ ل وأن واتاكو هم ا ردزا هاب .اراداف رك دو تدصهلىذلا لجرلل برضد

 حيوو 8و 93ه س
 فطر لك فليم لا ددعملا لمقو دعم شع لعرشلاددعقلاو هرئالوهبعمسا لأق

 نيو ع مسوس

 هعفردقورعمالكن مىوراذكتاوددعتواوُدشو تح ارع ثي دتسع ىو دغمقراصددعتو

 جب

 ىئاربطلا

 | ثاكامو نالفى ,نمهمف لاشي الاموهوربك ذل هملع ب لغو ءاشالا ءدهدحاب ىعمج دعمو

 00 لاا يي"عو عل لب

 ا سلط وع هك نيب



 ل (دعم)' . . لاداافرخ « مللالضف

 اذكعاناك اذاو وز طسسلا او جنز دوسأ امه:مدعملا نالاطيسرخ الاوا د عجن بقاسلا دحأ . 20 هه ع و ه2 : ع

 اًدعم عر ادد 3 نس ا امهةعيضن عني د هارالغتشي م :

 م لسد ه9 © مي ساه

 هدعتمأقز وك ضوه حشرب فاعلا ١لاوو باذتحالا نمو»ودزكس نم هعزتناهدعتفاو : ١

 هج ب ع معو معسم و

 لاق هساتحا لمقو ةءبهذفهفطتخا دعتماوا دعم“ ىلا دعمو هعلتقا لج 1 ١

 اع هم راس تمص 1ع

 ادقرالا هللا ناسسحال ب ادهش اس نيوراشو 7-5 اسوا طاهيلع مح

 ىنامعللا نعةريسخالا بهّذادِإ م ضرالافدعمو اهامط تاواعاش 1 ١
 ْ ع 9 هم ت-تموشدل و مم رو هس سو

 سو !نسن عملاق دعا ددعع ودمعبلاددعمملاو

 درع دقأ دوىذنم تكن او 3 اهبنموارافقٌتسمأ أنا 4

 © م-سو

 هريصمم اهيف بهذاذا ضرالا فد عمى ءالا هلع أل دمعبلا ددَعَ ا هوقرعش لاك دعاس ىأ
 هم ص ا م

 نارا لاك عب رسعأ دفتري ليل

 همم مو ق.29د ف ع هس مس هذ 9و حو ا

 ادعدا اييجرانيعلا 3 كد تلا نعطلا تد ارامل

 دم هموإلا مصمم

 امهدعفنالفى 26 نالفذخ اى اعلا لاق و امهدملسق و امهبنبعدا رعت سطل ا

 انها || تدع ىذلا معلا لا لا دب ديدشتذعملاو امهديتحا ءاوامهد مىأامهبدغمو
 3 0 هموم

 ىدعملا لك ايدكهنورضي ل لءهفبرغلالوةتوىرهزالا لاق سىنحلا مكب رطأ نهوهو اليلق

 قف ُ اودلعل اثم ىلع عف كعح ردع هو لعشم لعب رح قاقتشالا ف وهلاق وسلا لك

 يقل نك ارلا لحجر عض ومامه لق و هد هريغوناسنالا نم نانا نادعَملا ول _-ةقدنم 3

 ىبا ارعالاننامديشنا لوقو

 مو 5 تدع ىاهءعم ةهرمعد 2 - مو
 رهذلا "ها :اًقِمدب دعماهاسك #3 ةءايع هملعد انس شمكا

- 

 هدرقاف بناتها ايش لانو ىارعالا سا لوقاذه هول نمرهدلا لباقي هئاريسخا : :

 هنأ سحاب طاخع رج ءالاق هنتمرخومىلا هسضتكس ور نبامسرغلا نمنادعملاو
 1 9 و<- - و ع لني رس 1-0 3

 هلوقوهو قورطملااذهجوزتتالفتوع وأق الطب تنبق جرس كنعلاز ناٍلوقي
 6-2 0 هس ه 6 م

 عجم أموقلا فىرس 5 ماذا ورطع لصتالف
 سس سا

 تموىرس.نمىسرفىرعنا هانعمدارعالا نا لاقو 5

 تا

 قام م ا واولاد دو هل وق

 ومالا



 3 2 17-0 7 22 قرع . 2 "ب يسال و اي ل 0 ا ا ا ا وو ل

 (دعم) . لادا قرح هع مملا لصق ءا1؟

 ماق ى 5 ل 9 هد 00 2 2

 اهامقلاش عاضرلا نمبرضدصملا ثدللا دحاو ئععاهفشروامصمو اهقرو همراح دصمصملا

 دشأو اهعكناذااهدصعو هتبراج ل حرلا ص لاقي عاملا دص او اهدصك
 8و همو 9 - 000 و مه و 2

 دصملااهواغشواهدصمن عا ما

 دمشق ةفلدتملا (دشم قثىااهدص» نع نو هاورو لا دصملا ىثان رلا لاق

0 1 

 ددعمو ظءلغدعما مشو مضل ادعملا (دعم ) جالا كارتشادنلا ةيناعسأرلا

 لبقماعطلا عضوم ةدعملاو :دعملاو 5 ادكعتاذا هد رع لاك ىفابعللا نع نعسو ماع

 ناسنالل دعما لاقي و ناسنالا نمماعطلا ب عوَبسُت تلا ثمللا لاقو ءاعيتلا ار يخيم

 عم عملا و فالْخألاو ىنالطالا تا ودم :ركلا ةلرنعوكحملاقو رك حم لكل شركلا ةلزنع

 اواوقينأس اقل ناكر لاق ا عودا تفااأب "ءلعف هبفتمهويدعمو
 م2

 أن وسكملا اوكف نا ىلا هه عءاولدعوكلذاوأ اوسملف ملك لي عجبفو قيل محب قالا لاكدعم

 || فورملا ةغمص نم ريغيال نأءاسهلا عل عملا ط ا , كلل رك

 | دعا وربكلا داالواف لفي هلة ورقوتر وذ ءاهلاح رط ىلعدازبالوى ثتاكر ماو
 ظ ظ اذهاولعف مهنكلو, دعمو من هساقوةمقن و ةدعم عجب قمقتودعماولا هامل دحاولا ئشلاك نانرو 2

 اوهقلجرلادعمو هءاروامل هناكعاوطويو هنا اوسنوف كلذ ىف مهعأر اولعملو مهيلعنيلا ما برق
 9 55 ه جمود وى 9س

 ٠ داو صخر لبلاد لاو هتدعم باص هدبسعمو دك ارادت مجرور

 ىلارعالا نبا نع ةبرطةدعسشمو ةيدتة لوو نا نسل راُملا» يل

 لبا سال ىد هدصءد 5<
 ولدلادبعمو قاييولا دعما درغب ال عاست اوهلوةي مهضعبو صخرىاد_عمديءثرسو

 2 © ضسسعا و ©

 33 مدخل ادعملاو امدجل قد رثلا نماهجوجأو اهعتا هدعتماو |يدعمو ادعم

 ىك مسد د و وود <

 ةمرلاود لاق اجو دال اَبذ ناك اذاد- 7-0-3 0 ثلا

 ه موهس)ل

 ابو ةالكناسنألج ي اد
 س9 ع وسد ومد

 ىدع !!لدن>ندجأل اك :ركبلايدمقلعديعم عار رو

 وو دى مد 8 راق د اع 5.2 و 8و

 دعحو ةسقاشلو 5 دعغم عن لدو 3نبوريلخ #2 دعسان نبا !يدعساب
 2-هل

 ساكو < ا

 1 | لعجوةنكر ارعق ل فسأن م عار اكوديدّشلوقي ضءدو عبير سدعم عر ارعالانبالاقو



 ء[1 (دصم) ٠ لادلافرح « مسلالصف

 هه مه مث © 296

 بادادسلاو # ادسماهيلعلمللا داك 5 دشنأو لمللا فرعسلا باد دسصدستدتمو

 روش هيك ةقانرك ذ,ىددعلا لوقو اراهتو تاك الل ادلاريسلاوهلبق و لللاقريسلا

 وو م2 2”جس سو و 5< « ء :

 ىدّسْل ورمل هديتك ب ةدحود عفس ان 031 ىدنحو

 -و < هد هم و. و م وهو

 دودم بلس قورت تن ما ةر قرد اه 1

 3 رون” قفا يح 4

 ة2#ةم

 هملعىدنلا م الود دس ليل وطي ىأر وثلاىئ عل دس هلوق

 عقرب روالاةبو قالا دسسو كلذ نع هيوطمقءاسملا ن نعهنزح#ل قبلا لك ًايهنادارا
 وس - 2 ةء صو دوج ه- 5

 قةغللاءف ىلعداسملاو 30 وهن بوطمق بأدب ند ولخد-ءهنالاد مبادل ثسللا لعح و
 و م -

 تن ون لوق 2 لسعلاءاقس يروا مم وه وناسملا

 يف سس 2م 29
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 د ل هدانا اندر دا

 عوق ُ- و مو ووو 0 زووم ه ع ن8 ند نع وسو 79<

 0 واهع و 000 5 هحانالاهلن وعطع تداج » هندارا هيل حاضت

 اعالي أ ثوح طع هلوقو اهعورشتمط ى ناو نيللي الاه تداجامعارفصد

 ههركت ال ع هحأت الهلوقو هتضط ىلا ىهورّشلاو بلاؤتلةلا عال

 -”ه- و

 هَ كَ نللا ىادجل ىلعأ دسع هلوقو مسدلا نمهسفاممدالاندا رو مدأب هطلت هم و

 معزاكاراج ف صب سلوىربنبا لات ه3 ثيورامجلا اذ هرهظ ىو قي لقبلا نا لوي هيوقيو
85 0 

 داصملاودزاودصملا (دصم) هدشدو راجلا اذهرهظىوقيل قبلان الاقهناف ىرهوطا

 رعابلا لع لما ىلعأ ب ملمقو .ءا رجلا ةيلاعلا صَل
 2 2 هر -ٍ ه5 < هو

 لقعمو مهلا ىو ادام د .معاظباعكلا عورازربأاذا

 ممىرهزالا لاق ٌءاصُماشد اول احلا ىلاعأن ادّسملا ىبمصالا ناد سو ةدشمأ جاو
7 0 5 

 دصملاو لعفلاءاق يملا نام هوب ىلع نسم ريصماولاف اكاد م ىلع عجور شت مل مادام

 قعب عاركلاقو دربلا ؤعياازداصلالدست لولا لمد رئي ةدستم اعلا اهلا

 لاك رطملادملاودعْرلادصملاو ةرطمىاةد صم ماعلا انتياصأامودضركاةدشو دولا ةذش
 هد عم سام مدا سمىيظ# , عا ا
 ديما ىارعالا نبا هصمقد رلاذصمو رحالورق ضراللامى أةد_طماهلاملاقي ديرولا



 اذك ةرعشءادو أ هلوق(1)
 نم ضف ىف ىذااو لصالا
 ءادةعصا اهب نظن ةياهنلا

 يعم مأ هوكورهُم

 ىف خلاداك هنا هلوق ()
 نااندس ىتلا ةياهنل خس
 ريمضلا فدح عنيت

 اهبلعو لادلا لدب نوُمو

 لعهاودوخلا مال ماللاف

 مهنا. لاذافرب .« ملا لصف و

250 
 م ين 7 يسع هلم او نس ةهمو

 قئاقحالو باتا س بل * قئانأن نم لماذ د قراط برغل ثم يرغب لمتاف
1 

 باشألاو ةقان 1001 *. امج قثاناو قئانأن ملقم .وقراطولدل ئموَدبْلَعا لوق اوه

 اهدلح سلو ة-ءيارلا ةن سلا ىف تاخد ىتلا ىهو ةقح عج قئاقلساو ةمرهلا ىهو بان عج

 ' ا ريدتواةضاروأ نادل نموه لب ريبكلاالوريغصلا نماه دل سلدب ريوق
 لافو كلذ عبج نم لتفلا مك اروغشملا ل. اوهلبقو ف يللا نمل ملا دسسعوبا هب صخو

 اعارذنوعيساهاوط هل لسا لا ريسفتلا فءاجدسم نم لبح اشد. قلجو زع هلوقىفجاجزلا
 ىلجوزءهقلااهركذ ىتلا هلل سلا ىهبيذستلا فو داس موداسمأ عججلاو رانلا اهب كلسي

 نوعبساهاوط هل لس ىف كات بهل ىأ أها نأ همسا لج ىعباعارذن وعساه عرذلاةفهياَك

 لل سف ىأ ارانلا ق كل ست اما ةوأف لفى أ دسم ى أ دسم لبح ى أدمن ملح اعارذ

 ثىسلا نا لاكو هرغل لاقي دق ليما كل نس ناك اذا ل سلما ةغللا قدسملا اج لا دوس

 00 دسم لمح لق وو هلدفداح اذان وكسلارادصم دس لبسك اددص ندفع
 8 - ه| 5و

 اضفنرصشل ل وقت :اكد هيلا 5 ني لا زد ارم ادم ةديجأ ىأدسم

 "|| :كارعألا نيا هدشتأ لوقو اديدشامكىوأدقديدح لبحاهدمج لقد *اكسا يدع التفد.دحلا
 2 ل 2 0 هم د يب لن سو

 راغمدسماهل5 أديريس 5 ىوعأ ةييلاعاولا

6 1 

 [لادييمك عل طلامو لالا ديد ىأراخلا دسك يدمر هظاهل ىألاقفورسف
 َّ هدب د ه2 0-8

 اهقلحف سلقللنا ةفتلم تناك اذا قلنا ة دوس: أس او قو وليت دوت همراسو

 قلبا الام اذاةدوةيراحو قلقا ليد ناك اذاد ل روت ارطضا

 1 ا 3 0 ل ا
 ةمورامو هلودجتو هب وصعمو ةدوسغ 7 ا راحو

 و هم وى هم دس و .و -©و

100 

 لادم لاحمد مالا تلم يم شر كلل يقو دادع نملك اذا روحا دسملاو

 1 قو هيلعيودتكنا ركود لبقو ةرصشالوأ(١ ١ )تان . نملوتفملا ىادوسمملا

 هيلعدتلا ىلضدقلاٌلوسرداك هنا( )رباجثيدح فو نما اردتلا ماج زف هاج ثيدخلا

 اضل ب و 9 ود 9 ءو مس

عت هلوقرسفهدواضدأ أفيللادلاوُدَس ملا عطقي نا عزل ملسو
 : لوقف دسم نملءحاهدحىفىلا

 . [|نمتت  هتنااهرك د تلا للا ن أدمن مل بحل جيوزع ةوق ل دو صدت وهف ضقنامو

 1 | ةنع بخدن ومسصضءاد_سمقاسو ادسمدسمدقوهف مق الوسم فيطل نيادوسعن و



 000-404 ممم) © لاالافرخ « ملالست

 زيكا نالف ترم فاؤملا ف هيءاجدسعادانأالا لادلاءهدصور بسنت مم باوصلاوروصنموبا ||
 لوي ىبصالا تعمسبارتونأل اق تاتغلام ملا ىد_دذعولاقرعممريغيم اولا ذلاوءاشلايدذ سهو |

5 2 
 سس موسم 7 20 ا 2027- 52 2 د آ هم سا

١ 

 رس 2 نمضغلادر ماو اذيعدما دك ىنضلاد صو هدرتاوهسرع هو هعطقاذا هدرهوهدره |

 ا 3
 هدو ادشنا ةمكهدرج هنمتاون هدر اا لدقو تم اوهلمقو كارالا ٍْ 0 قه م هو دى درس وود
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 اع 39

 انقشدر اهي تةاصاذا كاز | باندا وأهلك

 قولا ا ا نارا ارميا بيذهتلا ةكرسسلا : |١

 نصح درام و 97 < لعشا ا وىد درك اهعفددرلاو نسف سل ١ حالما اهب فدي ةّشخ كد درو ريدشلا 1 و
 د ةلثم فاولاقف هيلع عنتماف ٌلولملا ضعيها ع فورتعم خ نصحدرامو مكسحما لدنحلا ةموذأ 1

 8سواس م -

 امتزغبر « م 2 ماشلاءنانصحامهوقاب الازع :ودرام

 م نصحوه وقلبألا ىلاو لد: ادم ود نصح :رامىلا تراسعاب زلا تناكل ضفملا لاف ءايزلا

 ميلا مطيوشودي رح رع ةتي دلل عن از لكل الثمراصو لما اذه نئاقفان اتا

 قي رطب ةمنث ىل موا ارلا نوكسو ميملا مث د نأ د سه 7 ذثيدحلا قو ةليدملاماطا نه مط 0

 دي زْنب كلامنيدا وهو نول نم'هل.سق واذا 2 مولا لص :ادضسماب 2 أوم
 0 < ع ىص

 سديهتلاىفو دوق نع 1 لاقرب ادار مسود اصنع ناكر اسزيتالهكبأ

 اير ديانا 5 نالوا اا

 مي

 نام هس هام ارا كرم قا كار ضر 2 1 نجح رادع فسار : ١

 ىو 3 وم نيدرامو نود واع و ىدار ناسي ا نزولا هلمب 2 !!_ةهئاضمىف

 يقر أم 0 قت با يملا دع ها )0 خم نيدرام ضغخلاو بصنلا
 تاج تا حا

 فيللا كب رمتلايدملا ((دسم ))داصلان 28 نزلا لدبأاد رباهلد هش لىأ ا ةدزع ماعلا اهل

 كك دؤا_-وا ليالاوراسر فورا رووا صو ضم سل
8 - 2 

 دشناو ناك ىئ
 5 000 077-2 نب ثدي س2 نسل مع

 ناسقم طعشا ن متشام 35 فافانملاب دلك ب نا د# ىمذوعت صوخلا دما
 - م- نق

 رك ا و قراطنبةرامعل ىبمضالا دشناواهرابوان هوألب الادول_د 9

ْ 
 ) 6 برعلاّذاسل ب 65 (



  (ممم) - لادلافزح « ملالست م

 6 2 9 8م

 ءادهرلمرو ةنسني رشعةيعللا عق# ترص مت ةنسسنب ريشعد أ تثكم ىأ نينا نباانأو

 ىارلا لاك اهتابنتهلةل كلذ تءمءاهارأو هدسنءا لاك ءادرعه
 مل هرم تو 2ص ودود م

 طار مان نمو * هلك كنودر هدلا لاس تسلك

 مدادءو ع

 هدو سور ةصاع ا <

 «29 هوو

 بهذءادرمةرصشةفنح .وبألاقو كلذكدرهأن صغواملعقر وال ءادره5ر مود ص درح

 س 8س 6 وج

 لاو تاما هتلقصو هتنيل هد صوئشلا ٌتدّرحو سلا درملاو عجب اهقرو

 م بو

 دسهأ قي نا كاذو ههجو حي رخ مئانامز نال درك لاق و ءادرهةد راج لاق هالو كد در دعلاب

 لاك نيطتلاوةن وستلاو سلقل ادي رملاو هبت ىلعرعشال د سحأ سرفو اهيل قررال

 لسقو رب راوق نمدرمح رص ىلا عت هلوقهفمو َر روصتمو الاف لي وطءانيدرمملا ديبعوا

 ازا لوم رهان و قرولا نمءدزرمت نضغلادب رقومستلءانبل ادبرثو ىلمملادرمملا
 ضغبق ةوفاهضعي اقف تعج اذافهضسل ماسجلا تيب قلع جريغصت ند ارا عفترملا

 ةسسلايشلا سمو امك ياذا ادارتو اديرءاهيحاصاهد مدقو ديالا ى ب هف

 نيل ىت> هلامىا اذه هدرعاملا قرا اوزيل دموديرثلادرملاو عل |متفل ايدارملاو حاصلا

 ةغبانلا لاق ديرك او و هعّمت امكحناىفو
 وتم سا ىع 2-0 بدومو 8س صم 20 رم ع اق

 ارهضملدب رملاوذي رملاانعزت 23 ههدوقلا ص قنا ىلااذو

 هرموةسجملالاذااضبا ملا فز نالندرمىدمالا نيلي حلات رملاو

 ديم خرتس اتحد دئنلكل لاقي و فو هيلا هةرمو»ملا ف زبخَّت رم ىعمالا

 لاق يي تح هام ذا اذا ماعطلاةصوديرمد لتر -«منيلي ىتنإللا فقلبي رملللاقم و

 022 رع تدضحو نب «سسع تفندو نب * رسع تعج و ةيزيس ْس نس رع 5 د واعم ثندسح ىفو

 ١ اهتدحاوةفو رعض هرحب لامر ىدارملا اوءاقشالا لغة حل تَلْعَدا مح م عدلا وتنال ةعطاسدم
 ٠ 9 زطفادوج ق١ . 0 . __

 : ' ةارولت عل فابن ابيت الةعطسشملامر ىش هودا ضاهعجو“ ءادمه ضرأ ىههالا

 ٍإ رجه" د رم عجبىدا ارملا لاقو 3 اهدعاو ميصق نمىدارملابن مو 3 ىارلاتس ىرهزالا

 ا ةنحلالهاثيدحلا فو اهئرعش ىهؤاسهل يساالءاد مة سهاو . تيكسلا نبا هنءاجلاكو

 ظ درع ن ص غو ءادمهةريصش قاسكلا لاكو د دهن صغلاةيالوءادرعةرصت لاش وانس

 ة ايم

7-7777 22260 
 3-3 : و ا«

 9 ووييدت جس جر هو هر دج جان
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 ادشناو ردي ءاد رع مون محلاساله « زجارلالاق اهشتنفالا هنود ”لمررعم ءادرهو

0 
 معدتك

 نانا

 ا
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 تامزرلا م نم ةماطةدملا نافسانااهيفدامىت اويل دلال هئمةهر نامزلا ٠ نمددمو “

 لو

 ثا طوي
 0 ن6 هسو َِ ن0 4 50 هد :

 | دسلا مسهل ةيعأ سقدادم وبدلا سدقدا دسم ىعست ناينصلل ةبع و مهانددأم ٠

 نيش هيي دويل
 ةمقلعنيدلا> لاق 2 راد نمىل-ردمو برها ذا دمدم واديدشابادعيدعاذامدمد مدةجبرت .رثىف ١

 مني وسسوع م فرأدلا ٍ

, 1 

 توطخ- ىينينح ني ا ب دييجو

 ىبنلاو روس ىدإ اة .دلاؤد توام نيداوريلا ع ةفبوهودا ذمار ةثيدحلا ف (هذم) ظ

 ادورهدر بشاب مالا ىلع يسال (دم) قدما دو ْرَع فلو هملعهتنا ىلص ْ

 "لج نمحررخع ىلا ةياغلا غلبي ن أدورملاّلد داو انعولبقادرسو ديصمودراغوهفّددأ ضو :

 نباهمْعّسدراملا ٌفيجتولا ىلوقياطاشت هو - < ىذلاورام اواو حرا بعسل لاك

 ا ميعإ لاا * مايل
5-5-2 

 3 ُع م م 3 3

 اماعط هيفك العف هيدي ل-رلا دنا دق هدملا لد انا لمقو ةناغلا اودو ميما تعب ىو ربو

 دس و

 اًواثناثيذملاقو ٌدملانملءافىهو اهلاطاىااهيفدامو ريثكلاو لسلقلا ىلع عقتت

 5و هه أ مص © ل - حك مدعو ل

 سني ص مو مو --

 اهقومسانلأ# اعقل َسراَذا #3 ةمال مدمن شون هنلا رح

 و و 725 س

 لص اس نص سس سس كس اي

 باستا وصابر ,«لا ثيدح فوريكسا اوربجملالثمتدا رملاديدشلااديرملاو فصلا كلذ هنلعام

 نيطاسسشلاو نيلسا درع نمدلصأو .ديدشلا اعلا لابنرلا نمدراملا . اركشمادرامالر رش

 دّرعو هملع نورا ئنشلا ىلعدو رم اودرام عج نيطاشلا دره همفد هدو ناضمرثي دحهنمو

 لاك قاتلا ىلعاوُدعةكبدملا لهأ نموىلاعتهتلا لاك هنايعيال دلع نم ىأمالكلا ىلع

 ىداعملاوريكلا,لواطتل ادرك ىلارعالا نا لاقو اودع كِلوعك اونربو هسلع وثم ديرت"ارغلا

 سنالاننطاسشنمديرملاو دراملاردصمةدارَماو اولَواطتى قالا لغاود عوقد

 ىب رشاد وعملا ثم ديركاو ىّئطو نعى أدركورمشل ا ىلعت صواتع ىأ انملعدوعدقو نْاو

 تاوبحلا عج شنالاو نما نمتوكيدي ماو هديسنبا لاق دسحاودي ودزامتاطسو
 عجوة دمه دراما عج ودإ_ثمدحز واجىأق دملااذهدرمتاولاقفَتا ولا كلذ لمعسادقو

 ا -ز فأل وقو ءادمهديرملا
 قوس س 1 و 3 هات و هو

 2 ١ بعس فيجول ىسنو دقسمهل | نق نا

 حورخ عب ىذا ناش ثاادرعالاو قرولا نم الا اًةيورعشلا نمنيدحلا ءاقتدَرملا ىلارعالا

 ههجوحي رخو كاذدعب ىقل ا مئانامز قددر ةوةدو صو أد سصدرحو هنيدي لوميراشرطو هس

 ا

 حامعلا ىف تاف.-سمهلوق

 ليام :سرفلا فنسأ
 ةفيسم هرعشلا قتعمس اذاف

 ىهواده نم هىهذرسكد
 قليكلا مدةّثثسرفلا
 ةفئسمت عمم اذاو اهريس

 نم ةقانلا ىهف نونلا ع
 كاذهلعدشىأ فانسلا
 : يعم هأ



 شح>.هلعلو سوماقلاح رشو

 يعم ما دعب ناسك

 (دنم) لاداافرخ « مملالصف 5

 لف ف ادخاودادن لغم موماون و هعضومقروك ذموهو هتوصى د ىو ربو هر

 لدنحلاقو ب لاعاد رع وعاجل وةدحاوة قب رط

 دحاو ىو روذادم ىلع د دناسألو نييفوُأ
 - ص 57 1

 هوس 8 9

 تس" مص

 ع طاختامديدكاو ىىدمريسلا قدمو لاطريسلا م دما يراسل دتعلو فرظألا

2 

 اء ما عبمما 4 الا ٌتِدَدَمد ؛ زولأ ارم ع ههدمدق "و فاعلا ديدملا لسقو ليسوا
 ا ل ريعشديدملارخآعضومىفلاقو مسعسلاوا قيقدلاو ارزلابهملا اهيقست م < - هو ل 02

 وو ءو

 ىسعع اهتددم أو س الا ثْددمورصبلا ىّدمىأرسصبلا دمك ضرالا ن مدعطق كلانهلاق.و

 لاه ةندهلا سكب نال اوهو لاك خابسلا اسم لمقو ةسأاديدشا لاهم لبقو 1

 نامصطلا ىنالوه لدقو ليخناديز

 2 اوان مالا سايح « تي [5ىعنهفادقصصأف
8 

 | ليياكملا نم برضاملاو .لادلا فيغتتو ميلا ديدشتبنادمالاوهلبقو ٌرلااضيأ نادمالاو

 لاق لاطراةسغ اساور هيلعدتا سونار ذقوعر عاص عبد وهو

 3 ل 11 5و وهم

 ف.لالو تاريمالو * فيصالودماهذ غي

 3 هك < مى ع

 لاق ةددمو ةريثكد دموددمودادمأ عبباو

 2و 4 مه قس موري 2 5

 قوقدماشن مدادمل دك د قوبغلاندربباتم اك

 قارعلا له دنعنالطر و ىفاشلاو زاخغا له دنمثاثو لطر وهو لاكم شلال ىرهوملا

 اهلكصتال اوههد_تأذم 2 ارداام ةءاعضلا لضفثددح ىو دادما عد رأعاصلاو ةفن>ىأ و

 ,ثالانبالاق. ةداعلا فدي نوقدصتاوناك املقا هنالهيدردقاغاو عاص عبر ل_صالا ىفدماو

 ىوربو

 : نالصااو يئرعلا دوعدمأو هلدعىدُب اذا بوثلا يناجف لاسم اذادمٌةدحاولاو ةدمالاو

 ,قتياغئاتتئتنألا نيالايو نارا مدياغلاٌةدملاو َنالَقَر طم ةسشب راو

 | هعاشتراراسهلادسوءى شور عفدسو "وزد :وطةذمئل زها لع أل روق ملام و ماش

 |عضوم كلن لكفردسلا نرعض ىصضل ارم ذكوراهنلاةمىفوراهلادمك:ئحلاقي

 ٠ وي - و-2

 دة نو يع ا سرد سم يا

 يدق راج سا عئلاوع ا محب ريعشوأ 90

1 

 ءاملاٌامالاوُناتلا ديدملا مالو اهم هوو قيقدلا نما.سشءاملا ىلعاهيلرثنَت ناوذو
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 غ (دده). ٠ -لادلافرح « ميملالصق

 0 لعد ربو امهسدعبامهسدأو انيق ىارلاد_ئعم وش ىذلاىأ ندم اونا ءرلاثد ذ>- قو

 ىدلاورو لا لكل اه +هحو هلئا مركى لع ثد دح فو دو هدد دس لاقي ققيلاد نمسا

 تقال ا احوركملا لفسا ىف ةولدلا العىذلا تا اقل ثم اوس مالا اهل د

 دادملاو سّقنلادادملاو نيذاكلا دحأةيدارلا لاقي اذ هاو مدي ورثيلا سأر ىلء ليا بد

 رابتلادمو اناا 11 مدقتامبوهوهيبتكيىذلا
 7 7 هَ 0 0 2 2 3 10 5 م تت مح 3 3

 كلذكو ادادما مف لعح اهدماواهدمو اهسقنو اهمامقداراهدم او ةاودلادمو عفتراادا

 8 < و٠ 7 0 3 ع هه -ء اق « ع م نهم

 دهس ناوهل قو اهنمدادقسالادماو ادادماهنمذخأةاودلا نمّدهساو هَدمأولقلاَدَم

 تس هلوق نم بتاكل هدا دعمإل هديا جعبات نال

 0 ٍئ هو و

 دادمعت دقو أح رسم جياصم صم منك لك الا تاقرالوأر
 ل0 ا

 لاقيو ةدملخ راد و ةدمهيفتراصادادمادمَح الاد ماواعدسعتي زبئكأ

 اهبددملا ىرخ ىلعح رخواز/ اج ناك ةدمىلذدمأتاقناو ةاودلا نم: مالسغاب فسم

 كلوق نم ةدس>اولا :ةلايمدملاو رقلا ىلع دادس لا نسيت ودا امرسا اشيا ةدانزلاو

 هتطءأ اذا ل حرلاتددمأو عقلا نمحرشلا ف عمتام .رسكلاةدملاو ءيثلاتددم

 انرصخأ وشااانددمدي زول اك ددملا باطدادقسالاو دش ملا تدكمأ و لية دم
 26 رس

 ل هدوعفءاملا ىَرَجاذا قرع ار ةهك اشي ههانددمأ واني هادو مسلم

 رعاشلال وقو هاطع اه دماو اذا دم

 : وه دود هوم 5

 شمام, ضرالا بار هلوق عودا ا يل د هنوه ريغ نمعاملابمهل د

 دو يومي ارنا نسمع لقمع اف ديمو هتان فاسو اوهسلادادمهتنا ناصش لاشي و ةقرملارثكشلءاملا ديزنى دعي , رد و ةءارثلا نمد : 2-6 2
 نكاهرسكوفاقلا مضدمف 6 ا اا 2

 لاّع سب رق ةلزنم ةتيمعط 6 وجو نمههشأامواددعو أن زوو ل .كرامعةرثكلا ىفاهيزاونامردق لسقو اهتراكواهددع :

 هك لاقي اك بارقو بيرق نزولاو لكلا فلخدال مالكلا نالريد قتلا دار شتاذهورعثالان مالا ريدقتلاورصخلا

 3 دايركت انيقر اذا د موا دما وتلا تيما ددماكرد_صمداهملا و ددعلافلشدبامغاو هإعح رسك نمو راثكو
 ترراق كلوق نم اردصم 0 3 1

 نوكمئادارقو ةبراقمْئّشلا
 ص زال ب رامنام لة مهانعم

 هسيعتم هتك ها

 دوو <

 ىهتنم ىلا كاذلرفغي ىأونذلاردقديدي رب ردقلادملا وصدام هلرمغيندوملاَناثيدحلا ىفو

 م و سل 2 0-2 0

 اهبكميقلاءاطّ ضرالا بارقب ىنتسقلواو رخالا هلوقك ةرغملاةعسل لبث توهوهنوصَدُم



 ل ا ا ل ل ل ا لا

 (ددم) لادلا قرح + ملا لصف 14

 -ء - 29 ع عك «اعص 6# س9

 ليستلادملاو ادماهد_ةىهف ىرخأةيكراهتدفانتكرءاملقهنملاقيو هسفدي زبىأ

 ا رار مهدموربنلا ملاعب
 مى 6 000 ع5 9<

 8 ارقروهفءاسمتبغ و قه دمق لس

 ةم 5 8س 5 ماك ء

 : أدمدلعمدم 0000 م جل همضىرجاذرهلا ارلادمو

 ليرح 7

حب ةعبهددعب نمد رصلاويزعلا زنا فو
 1 .ركشوهبلا هربت قلد هامديفدي ني أر

 1ْ |[ ىذا دهن انآَرم بفتح شضوخلاثد دح ىو ةغلابملااهلا هيفتلشد دوام نئنلاةذمو
1 

 0 ةداملاواهت ًاواهعسو أى أر صاوخاهدمأو ثيدحلا ىف و اه راهن مهد ىأةنحلا رامأ

 هنلا لا عتجا امو ةمعادلاوفع رضلا ىف ٌكورتملا نال ةذامعرضلا ف عدلاقيو هريغلا د دمنوكي
1 

 ةعيسهدعر نمهدعرمحلاو ل-و زعهلوقىءارفلا لاف مالسالا ةدامٌبارعآلاو ةداملاوه

 8و :
 لوقت هدع 00 ا فلو بكمل لدلك "دهوك لانو أ

 3م ومو <

 در وام لك ادهىلءساقدال ودك فلاشات ةكادقلوق اونو ايباندمهتلا وايراهن وان نامت هلجد

 لسا ةدئجرمالا دم ىاعلاا ئحو ان ”ريغب مهأن ددمأ واكف واراصنأ مهلانر رصو .ىقل اندرو و

 ىو رثك لوالاو ههاطع مهضعب لاو لاق مهئاغأو ريثك لامع مهدمأ و ما اولاحزرلاو

 دادنأعهجاوهيوسس مهدَمأو اهي مهدمامذددملاون شو لاوماب مهانددمأو ري زعلا ليزنتلا
 ليس ىزاغايمْلُمىبلاركاشعلاددملاوادَدم هنمبلطمٌدساو ءانملااذههباوزو اح لولاك

 مدن ىلاعتهتلا لاك شخئانالفانددم لوقت اددملحرلل لجرلا لري ادادمالاو هللأ

 مودع
 مهر ئرقاذكع نيئبولام نم هيوهذد_ءامتاثوسسح أ لاملا فلاكو د اةسخ نكرر

 نمكلذري-غوأ بز رس ىف له وقد,تددماامددملاة نين ولاومايك انددمأ اولافو ْن رونلا مك

 0 اا اذاهّنع هنناىضر رعناكس  وأثيدسحىقو ناوعاو اماعط 0 . ع .٠ عع
 وه 27

 ىنيلسملا نود اوناكنيذلاراصنالاوناوعالا مهوددم عجسدا دمالا سهاعنب سو ا مكنفا

 00 س 7

 نمىدد ىقفاروةنؤمةوزغفةثراحنيدبز عم تجرح كلام نب فروع دحفو داهجلا

 ١ اب انوه أ قوت لئاقر ددسن نه ناك اهنم ذولاهو .ددملاىلابوسنموهزولا
 5 وننعي نيذلا ىأمالسالا ةذامو برعلا لصأ م ةنيتطيتلا لنزع تين وت دك نوجا
 وم دود

 مقل ةداموهفةرغو ب زحقاموقهبتنع املكو مهلاومأ اكن بكت ومهشومج نو رثكيو



 م (ددم) لادلاف 0 « ملالسن

 قف < سايق ع ني ا هه 2-0 و »م زو نم 2

 دام نالفو هأن دسم .هانددعو ددقفهددمو دتمأف هيدموأ دمددعودم لطملاو ب دمجلادملا
 هببرس 7 سس لي ىع 02

 ةداملاو دملا ةعسهمف قبنئثش لك كلذكو ءاقسلاددقك ددقلاو هيذاج هو ءلطاعىأ انالفأا

 قدمو هادا موتا ل تأَمو هلوطو لهم ىا معو ”يل_تملاةدايزلا ا

: 82 

 مهول اعط ووهلهجءانعمت وهم مناشط مهد وىلاعتهلوقو فاسعللا نعمهدهأا
 3و

 ددم عجل اودي ويس مامقلا ىفوإ_صأو لب وطمس + اديدملجرو دودممدي دمى شو مهرغكف ٍ

 كنا كغ هلاسع ضعمل لاف ناٌمعثد د ىفو ةديدم ىنالا ولعفلاه يشي هنال ىلصالا ىلعءاب ظ

 دودمىأ ددم فا رطو ةماقلا لي وطقماقلا د يدم جر ويل وطقارددنتا سات

 دادتمالك لذ ىممضورعلا نم بْرْصُديدْلاو ىلع ىألح راادّدعو ةغلابملاددشو بانطآلا

 دادس بسوداو أير اصف ءايسُةّتما هنالاديدمىم قصاب لاق هانا ا

 لاقو دولا دس دعي رع ادور لاوط د ىف هانعملاتف ساعت هرسف ةدّدعدع ىفىلاعتدأ اوقو ا

 همفو تدمضرالا اذاو زيزعلا لد زتلاف و, اهازش .واهطسي ا ٌدماهدم ضرالا هنا دم ىنابعللا

 رع نوكمل اهريغنماداموأادارتاهيفتدزاذا ادم ضرالا تددم لاعبو اهانددمٌضرالاو |

 قدزرفلالوقو اهلدادمُدامْسلا و لامرلاكادكواهءرزلاعيررتك اواهل
 و 9 ر» و 3ءرمو م مو متسع 2

 اهرودج تاسع املاهليلاحأ 1 تفقد مالا مارك تأر

 ءانلا ٠ نكسف تدي يالا مهلا ذه فكك ردلو هديسنبا لاق تدم هريسفت ىف لبق

 فل ءهضعيزمهاك ةدئازلا فلالازمه :واهق راداوردااولاك اكلصولا فنلا نك اسلل بلّتحاو
 8 ياهو م ُغ وه - و 06 11

 دماو امىلا كنمعند الوزير علا ليزتتلا فو هدول هيادلاقفةياد

 نيزعلا لب زغتلا فو هكرتودل لمأ 1 ةلدم نادت لالضلا رىلا يدمه ايفا
 2ئ-ء

 ىو اًدمباذعلا ىفالهتئادمكلذكولاق مه .د لذ ىأنوهميممايفط معد دا

 ماو كيد :هيلقتغل فلا فسألت ارمباذعلا نسا زيزعلالوزتتلا
 - 5و 8

 ملا ةرثك داو ظ006 دملالهاأ رود ةرصبلاوةفوكلا لهأ ارا كود

 ادلب طعن لاك هذمأو هريغهدمو دعم ا ءاملادمدقو دووم ليو دودملامانأ

 ملا ىجصالا برعلالوقتاذكهثيللا لاق نيس | اتماو رحل ادملاقيفلاب وهفهريسغ
 اذكرمىفدعاذكيداولاقيو هسغفلجرلال_جزلا دعنا داو لبا سدملاو رهتلادم 3و 3 بو عدم نع ص نيج 2 ١



 لص الو ىطضبال مهللا هلوق
 هأ ررحو لصالااذك خلا

 مىىينعم

 تور وو ل ا ل 0
 6-1 2 د 7 3 9 9 : , ١

 (ددم) . لادلا فرح « ملال صف ا

 هلوقنم عسا ىأ ادح !ىمل اوانابنعمللا ىخذرةسشا )اعشب دح ىفو ىلاعلا عم ف .فرلا جناب
7 0 

 ما ١
 | ناكو قمظعو نرش ى أ ىد عدد ةحاغلا5 ةءارقشم دح ىو دس نارقو»لب :ىلاعت

 ًامهللا لامإلا لاغمالو لاعفبالادكتال ادحتوا دم كبه وسهلا لوقي ةدايعني دعس

 ا ناكاذاد جو دجاملجر ويست للا نس ادجألاليثتبا ءاغالازسال 9 ىلضإال
 ما ماركف ا ارشىاداجناداخأف مئاهونبن هامأ هنع هللا ىنر ىلع: دس>-ىفو ءاطخمام 11

 ووو 276 هم

 1 دو دجاوم ىو ادو دجال ءالا تبر دغاشو ادهش داب شاكد جاموأ ًادبجج

 حسا و 0و

 ادسمانأ اهمدحواهماسح أ ىفكلذ فرعو عسب ا نماسرق داك نمتلا ٌثدحماو دسحكو

 الالات ولأ عسير لا لوأ ىفكلاذو مسهل موقلا د جم ا دقواه:ءاراه أو

 نسي ديلا نما ا 0 : يي تت 17-:--

 ٠ اكو 1

 ل

 هم ز9 هس وه سم ساس

0 

 ّج

 1 م ةهرذ

 1 تعم و نع رق ملاكم ض رى اهاع ران اق كلذ ىعاها لعفالو اهعيشأ واغلعامل وطن الم

 ا 11 1 آن ىورفدصو اماواذ هق كال عذالو ادوكتوادحم دع تدل اف

 اددش مادمت اهددعن اوأوق وعد دح له : وام :وطنءلماهفلعاذا امنت ةقانلا دع كن دو اوه ةييلاعلا

 هد دع 3 5 2 : 00 5 5 06 .
 اهدحتاو ٌمساوريثك ىرم فت ءقواذا لالا تدس# فار ءالان با امموطب ف صن اهفلعادا

 ٠ | فصت نمو دجلاو دج لبالا تدك مغلا تعبشاذا ليه نبا لاق و انأاهدحمأو ىارلا
 تساىأ 5 بارشللالو ءاعطلل ةدجاع تسل 5 ةأسها ف صن ةس.-حون أ لافو عسبشلا

 ب ها 5 1 1

 نالفك أ لاقيو كلذاهاترثك اافاعددادلا تدع ىعمدالا بارشلا الو ماعطلا ةريثكب

 ىدعلاقو هرثك اذا هدو هءاطع

 ْنغلا فاطعأو هلا د #3 ٌةمعنىفافطصاوىارتشاف

 8س عاطل 1

 | ياسا ا را نمش لك للا فو

 00 5 نم

 ددحتو دحتو ا اذا كرنفال لاقبو لجملل ا, ءاطءاطعلا ٠ نمي 5

 0 سكو صاعو بعكو 0 صماعنب ية تنبد شو هنن العاب و

 رش لاةفدسل اهرك ذود ةوةعصعصنا نفاع

 لال نمّلئابقلاوأر مت 2 71 ٠

 ا (ددم) هرعش ديباج ركن ىذلا هذهرهمأ مسا دعو ةعصعصنب صاع ةعس رون دو سو



 2م (دجم) لادا فرخت « سملالصف

 هقرصي فرئمللا مسا هلعجلاك د زهاونلاءالدلادومءام ىلع« خامشلا لوقفهدسنالاك
 5 7 5 2 ظ7 هو 2 7 ِ

 راب الا ةكيشلاب ىنعأ لاه ةكبسشلاو أ ةعقبلا هنىنع هنالدفرصكرتو عضوملاديرنازويدقولاق

 بؤذوأ لاك ةارشلا 3 مدلب دبآم و صضعلن : ءاهضعبشب 0

 يس ا شيع 22 62

 لك ةيقسأب ود سارقل و بأم اظماهلامحأ ةيئاسع
5-92 77-0 

 وود

 دنع ناكملايدّتمدي تمول 2 دئابس 8 ايتن ا ادهىو ردقو ةصرأكورب وأ
 ل

95989 

 ايري را نيد (دنم) يقلب الو دوعتس وألا ماتا ذارتاموهفا

 بلعث دشنأ لاغبا ته لع وعلب رب قدعلاىلااهلالخ نههنسيرظتو

 عصو < هو ه< 8 - مس

 م كولا ماس 2 اهمعلالا ناصوبٌت دمام

 (دجم) هي رلاوقمشلاو' ياودبالل 00 هانرك داعةرسفو لاق

 8 2 م ا و ا

 نوكي ال لبقو ”قرشلا لدا هديسنبا فرمشلاو مركلا دحاو ءاضسلاوةةورملادخحلا

 دعو مامر لاو ردلانينخالا البق ا ءامالامالا
 9--و 0-8 3

 هدو هدغأو هلاعفم كرب لاو 2 يوتا تلاد د>اموهفادعدعمع
 صدوس 2س

 دجلارهضراعاداجتددجامو 0 ,نامفموقلادجامتو هملع ى تاو ةمظعامع اللا

 و وسم وده ووسع 99 :

 لاش ءان الاننان زك دملاو قرنا 0 دج ك ا

 ريل اراك اضم باغ قسواو تال ل ل ا

 0 لاضفملا ركلاوهل.قو ةغلابمللهنملمعتْدسحلاو فيرش

 ركلاو باشولا لونا سيك امارس اد ىم-لاعفلا نس

 ارسل لعق افردجلاش راب ةيزملاليتسا قوزع ل مدنحملاو

 تكسروند 2ك ل دحملاشرعلاوذللاعتهلوقإ

 لب ىعملاف دمحم ارقأرق رهو دم نارف:ءارقلاو دم ارق :وهلب أرقي لمقو ةداحلاءنارقلا

 ميركلادسجملا نعمقصماونأ لاق عبفرلاٌد مناد نآرق ىارعالا نبا ديحتَبرٌنآرقوف
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 ىداول ااديدأو ءاتيحانرك لا اديدآو * دانس صمئديدا لع « ةعورلاه هاشرعوأ| ٠
 ديرذ اق ا

 وو هه م عمور سل وس

 باهشو بحاصةرسأز علا ىف 23 مم اكديدللا قرم نوعرب
 _ص يوه

 50 قرار هادا رعوبأ لآ جاويش : لب امامها 0
ٌ 0 0 

 ديدّللاوةماهلاهّقلاس دل كد رصلابوزهلاءيضقي 23 ديال 26-

- 

 ساق دع د 9

 مهاذأف ضانلا ما ثسلان ءااصنس تيدا قو ادلسمريكوالا مثوانيعتفاثددلتو

 هه «و وةادسعااا

 «يددل[لاو بدكلا نيب ةدمعب» ةقانرك ذب 0 درت كا

 ا 4 ل لل عوسوو 0 ةدهو

 » هه و م

 ديو قا ق دس اواو

 05و مه كيم 1

0 

 ددات 0 رلل لبق هممو 000 نا ولاا فلاب

 متل نافغتي ده ىفو كلذكهّسقساذاد ف ؟لجرلاتةنقوالاعشو انس تا
 نال ءارغلا هاسفصامهو قنعلا ىديدآنمذوخ اماريحت الاعثوانس تفلت هدا تطضملا

 نيب و ناسللا نيب ف دصلا فءاودلارت الا فرب ويو .همقشد ىلا دق ىبصلا ناسلدسْوي
 مهلدي وقعٌاذْلَمَف داالا د [تدملا ف ا قاف لفهض هى داهناثد اا ىلا

 دودلموهفلخ رلادادقو ةداأهعجبو دودللا روعه سمير لاما 520

 رجا الا هد اوال
 و وع هج ع 8س ع وش <

 اواكملا قورعلااوفأتلبثأو 03 ل تددتلاو ىاكشلا تير

 دفنقلاكو ه طعسملاب هلوق

 ما سوماقلاهدافارينملاو



 نعت ريفا ره د40 1 دنس تيا 5 ع 21 , 67 : 1 ل يا ل ا اا ل

1 7 1 4 2 

 (/دخل)  لادلافرح #« ماللالصف مو
 ا ْ : 8 3
 هسودر نمو ىنعملاح رطلاءاملا ىى_عمةغللا ل-هأ ضع: لاف ىرهزالا لاف "ركع رئاخلاىآ

 امينا ضو مظاداملا

 رولان أر شيال باتا دوس #3 رج تايدال رار قل 7

 طقرالاد_جل وهروت ني دسج روك دملا ديلا ىربننا لاق روندلا ل رتيال معادن نسل

 07 ىعموربب لاني هلنا دبعانههمامالاندا رآولاك ىرهوملا مءزاكىلالهلار وثني دجلوهسلو

 ١ 0 0627720 اهم مدع 05 هه

 |لامهناسلبهملادكو مأا د1 ديب هيداهشىف للعدو دصقلا نعلم ةغللا ىفداحلالا

 ءارفلا لاق نيبم ىبرعناسلا هو ىمع أهلا نود نيذلا ناسا ىلاعتهلوقىف ىرهزالا

 دا هيقدرب نمو هلوقولأه نوضرتمي نود ودهملا نول. .ةدارأن ودل «ًارق نةنودمأت ىرق

 : |كلفو هتلافكشلا هيفذاحلالا لبق داحلا هيفدرب نمو جاجزلا لاو ضاطاوأرط

 1 داحلالا لص ناوُدع ١ معى همفداحلا موكا ماعطلا راك ةد دقو ا 15
 ه يرد بدعوه 8س

 ![ىر <الىأتاماددأنال واكد نزلا ططل الدفهطثد د ح قوئشلا نعل وديا ولمملا

 ىبنلا لعد لو ال ىلا و ا ءاسحأ حم دام قلي لنمو كم

 قدح ونونلادكالو ططلنال ىرشزلاءاورو ةعامعلل ناطخهنال هلدحوالو لاق د>اولل

 ىرهزالادشنأو ظلاىلا لامو هي رع ااسمف دصقلا در مروا
 س مو جن ودمع 7 نو ع

 امدلا ترط حافلا قعاوص 5 اجل انيحدململ ا ىأراس

 مءوص

 1 سيق كأ لعرب ذاللا لاف ل ,نم جت قدح .ولاق

 راتسأف ثارنلا متم نآرعستا اود ةراسجارهيمر ريلعق تيبلا اذ هقرصخدت ريب زل نباو

 ةدلاب يس ص قربودع راهفتدُملاو 2 نمي اصمت ءاخ اهيفَتَع :رسأى> ةيعكلا

 ٌرانلاتاَمطأىتح فاوطااٌعضاوموّتببلااه هرطمزو حاف ترطق تسسلا قوفتوتسسا ىح

 لاق اهيفام و قدما تق رحافة_ةءاصلانتم رف سقى أ ىلا تاذع ُخ خرا ىفباز رملالاسو

 قدوم راطلان لسن ءاوهو طساو لهأنملحر فو اموقةرضملابثيدحلا اذهب تيد

 ندياط تن يفلان رح أ ال لاق تن دما اذ مب ث دي ىلأت عمم لج رلا لاشف حجاخل ١

 ًاذااوناكل مث ارسأ ىب تافدعب اما كاما دس هلا تنكم كان, كلما دسع ىلا بتكو لاتقلا

 لنا رق لب :واللع ىضردقشاتاوهنلك انع ا ار كاسر طرأ ادرك
 ع اه و م2

 3 هنود نمدحأ ن لو وق فار غلا لاك هيلال يع جالا نال دداملاو مالسلاو ارم فدخل

 نيام

13 9 

2 

, 

 ١ 1, ع يو ند تيس ا ا رجلا ب ل علا يو ل ا للا



 انين ما ارو

 نتي و ا اس يان نا ل ا لوم و ا و لاو

 نانخلا 2 8
 ضيرشا/ شيلا ريالا اوشا

 5 د1 لادلاف وح « ماللا لصف

 تصعداذاا د لملم رسكلابلبالات دبات كسلا نبا د ةقانوا بلْ ديد قوداَقلا نع 8

 نلملاس معا

20000 

 يا هن ضغَتف ه«ن.ترثكحأاذا كاذو اهم الغ فو اهعزابس ىفكاوتلاو هدايا

 ديسلفامريصأ هير رقلاثدسلاو ريغصلا اوال حامتلا فو مضضلا قا وُادِلاوأ

 » ديلا وسلا عسل * رعاشلالاق ريغصوقلا مب حامتلاىفز ىلا وننقل
 ا
 تدسلا لاق و عا ع م اةالاةدسللا و هملع اطار :اديسللاو نم و ةم.دالابدي ديرب لا

252 

 ةعداسلا ضرالا ىو ءادسل 5 دكاملعت ددسن را
 عدو + ى

 بعكنبثرخس اون دبل كارعالا نبا لاقو مخفف لارض ٠

 را (دتلا) صاع نمر ءاممسادسلو رئاط ديلا وار ةنمالخام نوعيبأ
 هس اس سم يع -

 3 لش هدير را ايةعصقلا د و لا د رودمشأو يقم د ديشاوهوا دنا دنلب عانملادل ممن

 ةكللا (دخ) نوم الر توعشسةما ازد اوت سا كازو ضيا هتضيا

 ىذا قو هل ىلا و نعل أدق نالت يلا عضو بتل بنج نوكيا لا داو 3

 وهم

 هفضل الوواملاو دوك داما ماو هلم زاك امةحيرشلاو خب رضلاوهضر رع فرش

 هم وره

 20 1 0 نا . «نيااولل» 5 لاقةبلاغ
 مل لا اس جا و

 َح راشلاودبجالا هلام ير اف ل ادكىلاو دما 2 ل

 دشنو ادكهلاودكسدقو دطمو ةدوكمرق ىرهنالا عرضا ”لاودسلا محي ىذلاىلاكأ

 تراغنيح كلذو دعللا»بجاملا تحت نيعلاناستا هش * بحا وما اهادومأم" ىبأنا *

 َلاَمَيَعْلاَو 5 ا دبعولأ ريسسلا بعت نملبالا نو
 2 ا هم هوو - مسا 2< ضاضضا |

 نعل داعلا دما تيكسلا نبا 00 1 لبقو لدعو لادم او ديلي نيدلا فدالسو

 3 كاسل :نةيضصدلم افلم نيدلا فد ادق لاش همق ةسدلام هبفّلخْملا قدا

 ياا ذ

 دولساو قداح رامتدلأو تاموت رحبت دشسر جالا ن *"عيكورو ءلئمدخلاو هيلا

 ىأ لظب داحلا.هيفدربن موىلاعت لوقن هلم مرا ىف طىألجرلا كو لداحو ىرام

9 

 ر بسلا ةدياز هيفءايلا و مظبادادإ

 دشللا ميصشلا,مامالا سبل # متيسالاع هل: ميلدق

 )ع نرعلاناسل هال 6:

 ىف ةالحملاةدسللاو هلوق
 قلاوحلادسللاو سوماقلا
 لاش ةالخلان ا .دافخةالخللاو
 ررحوثد ًانءاضالي دسلاهل
 يدعم ما

 ىف راط دسللاو هلوق

 عدو ريب زكوه» سوماقلا
 معصم مأ

 اكول ناسنا هيسش هلوق

 هيسش ب سانملا و لصالاب

 همفسغيىذاا

 بجاخاتحتنيعلاناسنا

 عسضوملا

 مدعم



 فيك د ل ا ب ورك ها و دو مالا ل يا يلا ا ل م اهوا ا

 (دبنل) 2 .لاداافرح « ماللالسق 0202+
 هديب

 ا ا

 ريولا انهدمبساا لنقو فوصوذالورعشوذهلام ىًأددبلتل فوصلا نم ديلااورغشلا نمييسلا

 محغلاو لبالاو لمجلا برعلا لامن اكو ريثك الو ل لق هلامءانعملدقو هعضوم ف روك دموهو

 2 قم د

 حقة ىلع مهضعب لعجولاك عاج دود هندحاو مهضعب لاو ريثكلادسلاءا ارغلا لاو

 الالامدارأ اكاد ايلا ءرفعجولا أرقو ريثكلا امج يهل قوعوادحاو ملمخو

 نمتعاجلا دودي اودحاو ىعمى تان "كيد لاملاولا اومالاودسللا اومأو ناديالنالامو
 ب ضسا #ج

 و نوعمكحى أدل سانلا لاقيو ودمت مهعمتب مهناكن ونعلم مهر اسوتومعي سانلا

 نونوكماوداك ٌيرقولاكىرعزالا كلذ نمنوعة<موقلاىدمللاو هسشتلا ىلعهنأ ىدنعو

 أوعمءامل نس داك هل نطبب مبصلا ىصامللسو هيلع هنثا ىلصىبتلا نأ عملاو لاقت اد هملع

 نيعم#ىاادبلهيلعنونوكاوداك سايعنب|ثددح قو داع درع جلا

 اهاصلاةيشيهتقصلاىْ :لكواشمرمهشعب بكر ادمل يتمواو كلاب تحاونتيب لترين

 اوُهفاذدتل ارق نمودسلو ةدل عجبدبأو لاك ىلا دوبل قاقتشا ذه نموهيَدقفدبدش
 وول اس5 7 ءعةمسو

 نالمدقت امتوهو هعقراذا هَدَبلدةودول مودل مو دمكموهفبوثلا عقراذاود ام ا كوةدمل عج

 ةةهكس و 5

 لاقي وهند. لوةدنلا [صمقلا تدل لاب واعق ةرهىأادلمءاسكا مسوهملعهنلا ىلص ىننلا ىلا
 هو 8 -_- 1 957 م9 دي رم جو

 هطسو نك ىذلادململا لمقو هلق هيقابي عقر ىلاوةدبلا سيمقلارد- ماجر را

 طقس نانا اامسوهو ناماصلاوةفيرطلا نم اج "امُدلاو ديلا هم يراص تح قفصو
2 

 رعشلال اودأىلا ضسلا دانلآلا عطق هناكريسصب قده عمل مب رلا هلمقسستو اههل اوصآىامهنم

 لقونادمعلا سبب ن مكر امراخ نم وهو هلع ن مستو لاملاهاع ريفةغي رطلاونايل لاو
0-1 2 

 انوع قش ىدابإوةيما لب اةفضو أ لاقو محلا, طاتضفلداذادبنلا قمقرلا الكل اوه
 نم رعد

< © 

 نع

 ١ القي لابو رالي ومالا وهو بلقفديلمدار ًاولاقانهه ٍدَعلا ضوملا دلما لاك

 ا اهترامش تنسو ا من اولا واهرايوا عب رلا روس أ اذا لالا تدل لثملا|ذهىفاهلك تلج دفر ةملاو

 أ هتربز لع ديلي دق ريثكرعشد سالو بيذهتلا ادابلأ اهرايوأ ن متسنلا هن اكف نمسلل تأمبتو

 1 ريثكد مل لامو 5 سمهل د دبلو ذا اك دس رععيلا ماس ىلع كاذ ليم توك دقو لاق

 9 اجى كلالامتكلها لومي زيزعلا لب رملاقو' نيس ىلع خلا راع فاصل

 ا هديسنبا لاه دار اهدا لقوا ديه ملع نوفوكي او داك هوعّديهتلا دبع أع امل هناو زيزعلا لبزنتلا

 : ْ 1 ا ا ل ب يا و : مقرلا

2-00 7 

2 
 يف وا نيا زر يو بم وضل دوم روتي يو دل

 8 ؛



 ديلتيل غمد نما هسأرىف مرحما لعب نأ دسلتلاو حاصلا اعبجب هقلحهرعشدمأ ل دقو ميتا | ش

 ىدررعد دى و اديكمةمايقلا مووت علف هسأراورمتال رجلا ثيدح قو مارحالا ا : 2 1

 مرحما لع نأ ى عي ديل هلوقدسعو أ لاق قالا هلعف :رفضو أ صقعو أدمن ملاق هناهنعهللا || 3

 8017 تالا لادا ف 5 ع تا

 هطلتنم ةدسل هزع لعربصفلا» وهسلعاندقو درع لنظ برما ذرعا داعم

 ىلع هضم فوصوأرعش لكَ قْراولخادئدسلاوربولاو فوصلاورعشلا دلو هلوو

 رون ن دمج ثيدح فو ءاهلاحرط مهوب ىلعدوملودامل أ عماو ةدالوديلودملو هف ضعب

 هس ل هل د ةهمو مهو

 هطاخ م ءاجبشت كيلو اديب فوصل ادم ريولا ن ثدي هيلعىأ .«اديلماندشهيعست نيو

 رطملاءضرالات ديو قوزللا ن هاذه لودر داصلا ةءاقوشو 5- سارى هلء-و

 ثامدلا و لحر الااهينح ا 2 وقالب ىأَتامتلا تلة ثمفلا ة فص يدل فو 0-5

 كك ةسع سل ىألوعم ىدنعدال و لقومكدملب سد عرز مث ودحىفو "لي ئاتوس | ْ

 ترثك ةرصبشلاتدبتلاو ضعب ىلع ضدي أقرولا دتلاو لعب وهيفئىشملاع رسيفديلتم

 لع هللا نا ةمحلا طة فصىفو ص سرالا ىدتل ديو «ادةمانكعو م عجاسلا لاق اهقاروأ

 ديلتف 0 زا ىذلا محل نك 5 ىأ دوململا نسَتلاَو وصخ لما هنمةكر 800

 هو مءانق داما ٍِ ادي لل عج رسلادملاوح ردلا هيل ةلذكو فورعم بلا لا نمدنللاو

 حر ء يشي هقرلاهرعشدملو هنمصخأةديللاو ذو حاوديللاو 2 أ نمسابلة داما

 ىمهسؤرا وق نااودب ريولاذا ةسيلها لا له لعفي ناك؛ ىنودودباكداص قحؤعصوأ

 ىف هتكم لوطن مدمن اورعشلا لعالم و مارحالا ىفّتع شي الثا هبسلعاسقب هرعش

 ع نس ص عمان

 دبع نب ي<لافاذكه ىرهزالا لاق لمس الو يشيل ل بعرأ يت ١ ل

 قلل ا هلع بح وآكلذلو ما رحالا فثعتيالئارعشلا ىلعاش دسيلتلاامناوريغلاقو لاق ْ

 ةدلوذدءالاوةديلدسآلاةرب ل ليقدنمو ةنييعنبتادفس كا لاكل اك هلقب وقعلاك

 عنماو»لثملا فو 0 د ارتلا ارعشلاح اعلا ىفو دسالا رب ز ىلع عتجارعشلا ةدللا و

 دلب ةجيرتىفسذتلا رطمللا هنت نمالتام ةدايللاو برقوةبرقلثمدسل عجلاو .دسالا ةدّملن م

 ١ ىلارعالا نبا هدشنأ رعاشلا لوقو
 سس مه 26 ةهسىسوسع م

 نايلع للا ةالعب «كرواج و ةكلاهموتامومنيبدلبمو

2-0 4 6 

 ها افعضم ياهت 6

 فرات

 هذهب وه سلا ةوصخ هلوق

 اضدأةباهنلاىف فورحلا
 اهانعموةوصخ طيضرظنملو

 هىععم ها



ْ 

 : مدل لادلا قرح ذب ماللالصق 84

 0 5 ا د 2 ١ سو

 ىارلادقعباكمكلزانماومزلاو اوشا ىأ لمسلا مكي بهذبال همَع فخ هاصع ىلع ارلا دول

 || للا هبه ذنكاونوكتواوكل ثا مماوجرخعال مكتو فاودقاوح 01 ا
 0 1 و 5 وا ١ مرصع
 مديلادابلاو بلقلا ف ع وشمل ةدامقثد دقو اضعنهضعب بكراذا دلو ءوشل اى ثلا دل و

 نماريخ موملا ىرأ امتز رب كأث ب دحىفو ضرالا نمدوعسلا عضوم همازلا ىا ةالصلاوو

 8-5 3 03 01 ع 59 - ام

 : : الورفاسبالىذلا لاجرلا نمدنللا ودا مهسفنأ وااو ضرال داو سصآى عب ةديلمةباصع

 ىارلالاك شمالا وهواشاعم بطي لوح
 هم 9س

 لهما |ميايعيالْب د هَلاَرتالت اودي ىذه أنم

 0 اهيعأ كح ىلا جاسم االزملاو دوحارسكلاود سوت لاك ركل بدسللا ىوربو

 ضرالابد 51 د هنال كل اب ىعم دا رقلادومألاو هتدلو دا نمحرييالىذلااضيأ م دلو مانا

 0 خا ضراليناَدَب ضرالا,وصاللا دلما ىرهنالا قصي ىَأ

 5 ساس احح ل
 ١ و

 مادبا ل |وقمف لكم ناك هن اركب ىلإ ىأثيدح ىف و هيلع مب أش رالابرب اطلادملت ارقصلىأ

 اه: :رةيلعلا نايأ تاق :وغ رسل كاذان 7 ال وبلخ عرشلابةسلعلاَق رادبلا ولات نافحتر 7

 1 مادو ادت رالادملدقو نسل الان مدلل هللا له روتت للا

 6 هع هو هد 1 رع

 و جورفعا | نمرعم تارعب عس ءاشب ندتامةلرشوكلعا اداهل قسنسي مرا ىل

 ام م 2
 هزو.سل رح اناك ةروسنل اراةخافرم دلل : كل كتل الون هسن راق خب

 ةغدانلالاق 1 كلان ددقو ادلى هم

 لزرع نا الع شك اداة اهلهأ صا وءالَحتصتأ
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 ةلسوكلا هوةدهمكلا ميكلادهمكل اورعوتأ هاوأذق ذا
 039 هسه من2 ياه

 لهاو لا 0 5 لعاكلا لبمكب اهلنا
 هدب ينص دس نح

 كاسم اوقو دوك هداك لد تنرو 0 3 دارك (دنك) هد ءاصيدارأ
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 متعود شو لك يعلو لسقو لا حر ورلا

 8 ساس نيم

 اوهىل_ق دونكلهيراتا الانا

 هلوق عم م اضأ غوسالو الص ةغللا فك فرعأ !الوهدمس نبا لاق هدبعبرضيو هدف

 ملا ىش :دتاببصملادعي هيزاءاؤل ن دخلا لاقو ةمستلابرو كل د نكل ىلكلا لاق و. هيزز

 ”ولصاوملل رو مو ولك ةارماو رفاكلا كاذب عي رو فكل هانعمدو تكل ارا لال ١

 هن[ سعا فصي تلون نب رملا لاف |

 (غ برعلاناسأ - غ9) ظ

 ويحس

 اذهباهطيضةدهمكلا هلوق
 سوماقلا حراش طيضخلا
 لادلاديدشتو لاه ةرامعلاب
 كل :لعرضتقاواهيفةغل
 ىيعم مأ

 لصالااذك خلااهانا هلوق
 لكشي طمخلا|دهبوهو

 رطناوتوقانمعمىف لقا
 الاانهتدبلا اذه ةيسانمأم
 هدعبىذلا تنبلا ْن هوك نا

 طقسودهاشلا هضوإقوا

 وز مسانلاوا فنصملا لق نم

 ووسيال نملجو كلذوح
 ,ىبععم هما ررولماتف



 000 رااوهلوق

 |متفي للاب سوماقلا ىف
 0 د اوكسو
 نمةظيلغلاةعطقلاةدلكلا

 000 عج اوضرالا

 هنمو ىعتدرفملابو بصقو
 ها سيطلا دلك ثرخلا

 لل 2 - 2 ' ةماعلا يل ال ا لا يي را ا ويل رح

 (منك)  لادلا فرح « فاكلالسف ا
 ل 520

 رعاشلا لوقو مهقوست د 0

 بص م هذ

 ديسكو دا داضعلاَت 7 ةمورابٌت بانى لكذا
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 هلوقل كلذ ىعس ملا ذو عسي عنا حولا نبتيواعل تيل كريب لاق ددعأ

 ايان عاشألا يل ااماذا 35 ىدعب“ كلا اهكديذَوعأ

 (دشك (ِ كو تبل كممختابناك سانا نأ ت يلا ئمسولث اال ىورو

 وود

 ا اوضرشملاورطقلا ودم تكلا لصش نا عباص أ ثالثب بلدا نم برض دسك |١ثنللا

 ةقانو ناس ثالئبابلحدوشكى موادشك اهدشكيةقانلا دشكو ماهم الاوةباسلا,بذحلا
 3 - د و 3 9 س مص 2 - 2

 فلا ةريصقلا قونلا نم ل.لحالا عصا دوك 7 ريفا تدك باع جلا ىهودوشك
077 

 دشكلاىل رعالا نبا هرضوانإلا عاضباجاهامتنجاب هما دنت ةدشكو كادشكو

 زلشكود وشك دشاك مهدتحاو مهما رأوا ضاولا مهلا يع ىل لءن رداكلايْذكلا ررتكلا
 سدع دع

 لع هعجس هداك داك ىلا دلك ( دلك )) برعم ىمرافوهو فر 5-6 1 (

 ىف 0 لعب ىلع هبصعت

 هو

 ادلكمديد لا ىفىراسأ او راسو 3 مهرامخا لي 266 اوال

 صل ناكملا ىَدتكلا ودلكلا وةظلغضرالا نمد علقة دلكل ] هسا ضرالا كلا و
 ا آ سدو: هم 8

 لحرلادلكتو ّلصلا ضرالا ىفالااهر - لو علا وىس مخرب

 ةدلك نب ثرطاو ل جر سساةداكو ناعب لا 6 نمةدلكو أو عبدق ذلك ع رئفتومجل طلق
 م هوس« وده م

 ديد ثلاددنلكملاو باصا اددتكملا و ميلا و مهاره شو نعل نامرثدحأأ | ف

 لتطدتساو ةماءاذا اريعبلا ىدنن 7 او د ةثااذاددنطا 00 .رلا ىدشاك اناعللا كفا ذل

 51 2 سدو اج

 يلا هلعددناك او ديدشلا ىدناكملالاقف موضعي معو ديدش باص د داكمربعدو ىدذلعا

 واد سو - ا ردوا

زالاهر 000 ضيةتددناكأوهسفل. هيلع
 معن 2 ةدهلكا 4 اضي أ ىابرلاىف ىره

 0 اع لوس 0 بلاك 0 كاد لحر

 نور دس 7:

 مس وس 2 و . 2 7 و مص

 00 ل

 لاش

 - لكلا هنن هيي وك ال يلا



 كد هتلو لادلا فرح *« ىفاكبلا لصف
 1 0137 تتم
 دس

 ووو وود 5
 : قيعلا لع ألا مشو 0000 تملا وركلاو ةنعمشدر وو نا

 رعاشلال اه برعم ساق
 ه2 006 5 هد دس 8

 دركلاو ةياودلاَنيبام قسبطف #2 مراصةديدتا وصمم

 < 6مس وو 2210 0 1 5

 دركلا ىلعنيمنالا نوددانب رض 23 هدد .رعصرالااذاكو رخ !لاقو 3 ا

 تسلا اذهىور دقو 1
 و- يدق هد

 ٍدركلا ىلعنيسلا ا هر 37 هدوتعبت ىسعلا ذا

 ىوقو ةتشااموُنعلاو اقلام اذار هداشناباوصوةدررفا لاك

 دركلا ىف ةقشملاو نينذالا امهنيش' الادارأو حابهلادنع هنوصهسنو زعملا دلو روك ذ نم

 3 مس افادوبيناكلجرهدنعو نمل, ىسوم ىأ ىلع مدقهن ا ذاعمْثو دح ىفو ل لصأهنا

 هو وو 3

 مثيهلا وأدشلاو هقنع قادوا اوورضن ىت-دعقأالهتناولاقفدومت
 "وع ص جه 5 5 هو 28 9 ني ص ايص حس

 درك ملفع فيسل اد برضاو ان هلع . هبرقلدببرأب
 2 0 م

 اهنا راق اركاب هان ىادروهدروةندرتي د سسلارعألا نسا يئانرلا ل

 ع 2 3 هو هو 0 ىد وو

 كيكي او داركأ عجلاو فورعمساتلان : ملجم ذاابدركلاو د :ركلاك ةدركلاو دورك ملجاو

 هدو وجر يد“ ى 0 دى« م 052

 صاع نوري نب دركه نكلو #2 سراقءانب 1 نمد امر
 همم

 رعاشلا لاق ىفاريسلا نع ءرمتلا لل -اضد [ىهورمل ان ةمطظعلا عقل 0 دركلاونهلا ىلا مهبسنف

 و رعبا 0 نب ها
 ن7 -. ا

 ة.هلاو ا دشتأ و

 مو )ل 8و <28 دوه د 2ص مر هس هَ 2 هم 6 ١

 هرصسي تامواعاو هر نم #* هردفوةديدرك تغلبأو وه رطب اهلاردق تاصأدق
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 لاق ديداركلا عم ل رمل نما يناس نمتللسا لف ف 0 اس دركلاو ىرهوملا

 ديد اركلا تانمقبت الك الاو ب كنسي لانا رجلا رعاشلا
 8 م يل

 يكاد الاف حم ا دك 00( ) ادرك عمو عدازملا م راسم اذ كلو

 و وو 6<

 ةدساك قوسو دسك لعفلاوهشيقتو قاغنلا ف الشداسكلا لا هس رعةقيقحام

 داك ل قوسلا تدس نك لا تيل سود. تكو دساكو يفاداسك وشل سكر ار
 © مو

 اوقا انيك او كلدك ديسكو هفدسكو هريغو عانملا 0 ءاحالي دس

 هلمدقناكادو ركولعلو لصالا

 ادرفم كفك تؤكي نادارأ

 مما ما ررذاعجو

 اذك ةدساكق وسوهلوقو

 دعبامفلاقو ءاهلا تاثا
 ىرهوذلا صتوهوءاهالد

 نيدغل هبف لعلف س ,وماقلاو

 ىسعتم هأ ررحو



 اذكريعملا بعتا هلوق

 ها لصالاب

 قعضون ديدكلاو هلوق

 هحقو أ هنانرسكن اساور

 مدعم ما

 ٍ نعم قرص ىأ هتئاوال لاك موقلا كراك دمها ةقعلاةعس نك ذو خد. !ثن دحَفَو |

ِْ 

 7 21و ايست يل يدا ا ل ا ا ا
 ا اا سوح 10000 9 و

 مك  "لاذلآ فرخ« فاكلالَضف ا

 د26 زال تدخلا فو ريعبلا بعت بكرو هيلع اذ يدل ناا؟همعتي حاملا بصاولأ
0 

عثو لدعتسا اذاهل_ه فدك دك لاقي باعتالا دكلا هيلع رلا اع
 هءامدجولاداراو ب

 مس بيد ندع 9 7000

 ش دك الو كلدك نمس:لثد د-هلاقو انك امه تع لجتألو بيسي ده مو هعنورو

 دن وع

 1 12 او هدكن“ ةوثلادكو كابعتو كعب الص احس داىاكس
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 لعثدشلأ لئاسلاودماخلا ىف

 اهدادتك اواخر ردح ام لواحأ 0 1 .لاوىدامثصمأ

 ١ 5 اهنمفرعلادعبر دق لتس كرامتدا دكا وُمدكلاَ بعتقأو للقلب ىترألوقي

 ا 3 ةمربلا لف سارئيبطلا قصلاذا ى : هزالا لاح 'ردبفلا لتس ىف قنامةدادكلا ىمصالا

 قرملا 3 | ار ساو يظوتددقلا مدلاتنادكلا ىرغوللا ةدادكلا ىهفعداصالاب

 تبدع 72 4 9 0 .و و

 ها ايلسلادادكو و للقلائثلا اوهوةدادك الكد لا نمتمقبو نمسلا لفثةدادكلاو
29 -_-_- 
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 هامل ذادودكرأ 0 دافي عويد كلاو مب ىتحلرتي الور هلي نيج لك ؤيةقرلاودو

 ووك كصضلا فل -جرلادكدَكَو هلال سس نودهاج اددكلا ورعوأ دهجالا
 92 ص 1

 دشنأو كصقلاٌةدشةدكدكلاو كمت ىفاط ,رق اذا كلذ لكمطم هطو زيطشطو عضو

 و 0

 0 : دادحا عرش نوددادح 5 داما كت ديالو

 0 س5 7 همس رو اعم هس

 سادات ولج انك او ءالكباذا فينس ىلع سودملا ليصل بسمك و

 ة هع © س مم هم ها

 ةياكحةدكذكلاو ادنذشادرظفدر رافىأ فدرَكَتو فددكسو دك د كو ف دكرداو الاىو

 عارسىا دادك اءوق ىمضالا ىحو* ىطنلاودعلاةَدكدَكلا ري 14 لك يرشا وص

 ١ قيذأو دادكت انباع هللا هللا بسنت ل فم ناكل

 دوزملاو بطولاب مب 7 م دادكلا تاني نماهلريعو

 - 2 59 -2- د

 مهتقدوحتر رطو مهقاسا كمه دركي مهدرك ةدراطلاةدراكملاو د ذرالادز كلا (درك (دك )
 وم سداع هم

 لوخدلا اوداراامل هنع هللا ىضرنامع ثيدحفو :هلمحا فودعلقؤسدر كلارمهضعي صخو

 216 مو < 2889

 لعد أدر دو مهفكم ىأ وى ًاهشمسل 1م هدركفر ماع : سشالا ند :ريغملا ل ءحيلتقل هيلع
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 اا ةتيشا نيه "ويح عج

 عملا (ددك) ٠ لادلا فرح م ىئاكلالسف
_- 

 دتكلا فرشملاجدلا ةفصةفيذحثيدح فو د دتكلا عجاند داك ؟قعّبارتلاٌل هسقدنتا

 2و#ه»

 0 عضوسدتكنو ظ
 | موص لك

 قساوملا لمضتلانادمعلا الااهز #* اك ى دوك أن .هذاو

 لاو داك امام ترصلاخ دحاولارك ذو ال رتاج |هريسغت فلق

 اًدادُك وادا اانلعاوبرخلاةي بارعالار داون فو ضعب رثاقاهضعبع عارسسداكك ًاورعوبأ

 نئنلا لوا ف حاحلالاو قزرلاُبلطولَمَعلا فقت_ثاّدكلا (دك) الاسر وأقر ةىأ

 0 و

 تسكلادشنأ او انك يوهلا قي بصالاراشالاو

 - وو هوه سورا 759ج و

 عيامالابكددك | لفتح 2 ةيغيدنعكددرأ فتدنغ

 و س2 -

 دكدقو يكل نم.لمهتاجالدسان مقر ”راعرومالا ردنا ىألدكب الل دج لثملا فو

 لثموهوركشلابهبلقو مالكلاهلاسلدكَو ا ا تاراذكملكل

 0 عسارا# اهملا نضرالاا نمديدكلا ديب وأ لاكو ضرالان م فاَغامديدكلاو مدقن دقنام

 - 0 م

 2ع

 دإخ>ثددح ىفو اهيفىاملا دكا مال ةظرلغلا ضرالاةَدكلاو اهنم عسوأوأةيدوالا قاس

 مدا كلذ نست لغلا نّضرالا صفا ضنا فهد ةدكلا| صك لا

 01 و 2ت-و هدد وود وت

 قو نواهلاك ء ءام_ثالاهسفقديامدكسلاو رئاول ا دونك انضرط ل ظملغلا

 كح ادَكلا يلا ست سو هيلع قل اصدق لوس بوند تنك ةشئاعتو دح

 سلا سهالاق عا وقلالكرملاد ودكملا قالا بارتلاددكلا رز

 لكرملاديدكلاءراسعلا ترث قولا ينداجلا ل
 - ريتا لاي 2

 وةرسو

 ىخررع مالسا ثيدح فو رفاوحلا هبت ىذلا لكم اوروهلا ىولاو راع ملا

 5-5 0 ه6

 بارتلاديدكلا نيل بدَككيدك هس وميلعدقا لدتا روان عدا
 نما -

 ليعفديدكو مهيشم نمروُن» ناكر امُعلا ّنأو عاج ىاوناكم مس دارا هراسرأت اسوا ذافم ءانلا

 وهل ضعب لع هضَكلا قلااذالحرااددَكو قوقدملا نوح ملا نيسطلاو لوعنم نع

 ةيلخلاب ا رتديدكلاو ضع 0 5 اولا ثوصديدكماو ل ملا ىم شد ءرملا
 3و هك مار

 نواقمدو ل لكبر 0 :ًأا دك هدكي امهرغوتاسن الاودب ادلادكو هل عاد عىأ هيلعدكدكو

 لمعلا نمد هيلع نادرا كك الدبعل لوقا ءآأتءمنىرفزالالاك
 مدع

 2 رس هدأق | ادعتمو امزال

 يدعم ها سوماقلا



 ىضتةيدربلا هديك ًاهلوق

 هللا ىلههننا ل وسر لوم هنأ

 لاة فهي املا صنو لسو هساع

 مسوهملعهّلنا ىلصهلنا لوسر

 هادربلا ,هدبك تلم مهلام

 لالب لوقمدربلا مهديكف
 اممنا لمتحف اذه ىلع

 هريوصد هأ ناداور

 .(مدتك) ٠ لادلافرح « فاكلالصف 0

 ليضهيا لوسر لاقت امرا هبال ارا تيدسفو هند-ثتسساف

 قيضلاو ةدشلا ىهو علا يدبكلان هقدضو مملعوُشىأدربلا مه دمك لسوهملعهللا

 صاخم ال او مدلاوةرا رخلا ثدعمدبكل ا نالدربلان من 0 عيدا آراصأوأ
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 هْدْيِهَةْلَظ تاكل اتي وهي وعضومل وهبكراذا ليدل داكي لج .رلاثسللا دربلادشأالااهيلا

 دلل افو ةديدش ةدبأكم "ةلمللا

 مو 8 ءلص و -9) و«

 ديك ف موصخنا ماكوانسقُذاد كير تكي الهنيع

 واق سس سر هي 4 و 4 0

 * ديكس اهيدالبلا موري 5 هلوقدنمو هتدصق مالا ترك تلاقي ءان كلتش قنا

 5 سوو مساس ]| سا مدع

 هملا لحرب أ لإ الا داك أهبلاب در: نالفمهلوقو اهيا عمواهطنودصقا ذا 5 ةالغلا دك 7

 جال اناك لعفلا ىلعرا>ريغهنأدب نعأهدسس

 تروا هدلكداكب *« ترحل نمل
 2اس

 اولا ض آمنا داك او يتب قديعشوم حاجا لوققبكل تلاطىأ
 مهو ص جد عام صو جا ساس تتر

 هَ اتعَكءلعدت صدا اب !١ د4 الزام تيتا أنا ىوهلا لعل

 ةمرلاوذ لاق هلثم جاورها ىلا لهاكلا نياموه لبقو لعاكلاوه

 هدا1و ةهءماظو ه

 أ قساوبلا ليضتلان ادع الااعز انك ىضوخدك ان هذاو

 اذه هانا وياكل عم موايككلا ليال لدأن 2 0 ||١لقو

 لال نيامدك !!لمقو ميل لذاتسلا لان داك ان | ردو ةم رلا ىذتب ىفاولاةودتك

 هسشنلا ىلعمكااوهىذلادسالا نمو عمسلاوهىذلا د الان 0 دقولهاكلا فّصَتم
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 بلعثدشنأ مكظدتكلاو
 © تم

 دتكلاو ةارطلاو أهتم #23 داسإلا نم اما َبيةراَذ

 00 دهس 83 سم

 درهق حالا نامل أب اطو #2 1 / خضقلا قلءهسلاب
 277 ا 207-

 ليلج ل سو هيلع هنا ىلضهّتفصىفو كك اوهذعضوملا كلذ ف :رمزاذاو ةوكورداك عملو ٠ 21 2 0 يق 1. ع
2 -- - 9 . 0 

 مولاكث يدخل هنمو لهاكلاوهو نيفتكلا عةتاهرسكوءاالا خفي دتكلا دتكلاو شاشملا ظ

 قدنللا

  1١اذ ]| زة2ة2ةز 1020 1 1 ]1 1 1 1 124 121ذ 121 1 12ذ202ز2ز ز ز زة2ةزة 000
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 نالاك تراغلاو لها اك داكملا مسالاوماساغ اك ياكم مالا دلك هريغو علا بلطف

 1 لدقو كلا عوج لبقو بح نتف كلو كا( دتك )

 رجالي محرج
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 قالا لاق“ لفي سادتكلاو ا

 ظ00*1057أ01ا0] ]1 1 ] ]ز ]1

 04 (دنك) لادلافرح « فاكلالذف
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 اهدكس ولا فى هدالا“ اهنممهسلاىرجتواهضيقمىفرطنيبام ىهو سوقلاد بكى عمهساا

 فطعاموهو هيلا مفئاطلا م كلذ ىلإ رهعالا م كلذ ىلف هم 06 ُ ممةقالعلا فرطنيبامودو

 ود - ال

 لكلا اهضيعَم *داماذاءا دسك سوق لءقو اهتييدشزكلاةلظدغل اك نيوقو اهيفرط نف

 هس د 5س هَ

 ديك هسقرش نعو لاسصشلا ن ع دع هسراع دحلان فاد
 ل 0 “أ

 و -» 0 و لس ع

 "ل_هرودنك أ ًاودوادبكد يك هاو هطسو مالعئش لكدبكو هال نمنطدلا مظعديكلاو

 ةمرلاو لاق كاذكءا د.ك ةقان اراد

 2 ةممص هس و 7 م سو س سمس © < حو < م

 صماضءادبك زرغ ءنعات>ا ى ىف 3 ا نم “امه ددأطو ىوس
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 هلوقو كي رتل ةحدءادبكة[سهاو ريسلا“ ىلبالا ثوكيالو ذولا كذلاد_كالاو

 بكا اركلا قمم طاطا ٍبحاشلا الغل ءاذغلا 59

 » ناجل اقل اغراذأ *
311 3 2 7 - -- 

 رخال لوقو هنعبفورعملبجّبك اوكبيذهتلا لا وطلابج بك اركلاو ىتنإا
 0 3 2 8وريو

 ضيقاادع الإ؟ الف 27 ضيرلا ىلعا_اخما دمك 00 ضيبلا ىناوقلا لصو نمتلدب
 0 م نجا كو

 ءاذبكتيمسديلاادتوىتلا ىرا”ادنكلا ودق اهقمفشديلا ضرس ق ل بردي ىأديلا جر فعي

 8 وسو

 نم ةبلّصلا ةعطقلا 00 الا ا َقّتملا نماهترادا فال
 ك-هو هدو ه2 و مةهو*<

 هد دا تيدحلااهي اظوفحلاو رثالا نيالا دسسش نادك سوق اد سرا

 و بسس 2 9 7 2-2

 هن ريصي حرت ىذا ديك نيلاو رثدسو طلع بارم 0 نمراغو نبل دسك بدو ءىيسوءايلاب

 و ومما وج م

 انقلش د_ةازيزعلا لي زختلا فو هقول ءا وهلا ءادنكلاو رح رايدبك
 وسو وس وع

 17 ,ولاعيو واخمنا ىأديكىفلاقي ,والدةعمامصتنمهانتاش لوش ءارفلا لاق دمك ىقناسنالا

 اميتاب قلخب ىا د ىلسقو ةقشموة32ىلدقو ة ةرخ -الارعأ ًاوايندلا هأ

 اهسأر لبق ءسأرودهما نطب ف قلخديكى ف ليقو بصتنمريغ ناو .كارئاس نههريغو هملجر

 ءاوتسالا دكْلا لوقي بااطابا تعم ىرذنملا لاك لسا ىلا داولا اقتناةدالولا تدارااذاف

 ديك ناسنالا ا:ةلخدشلءامشالاهذ مو ءملا مسقلا باوجا ذهح اجلا لاق وةماقتسالاو

 اذا نهال تدلك ات دوصةموتا لاك ةرحم ”ةلاويندلا ّيضاتباكي

 قتوقانلاق مساادغهلوق

 نكر ل اعنموادسع هم

 هرطف او نيعلا نعمعهض راغب

 هيكعم ما دقكس



 (ديك) 2 لادلايفرج مم فاكلا لصف 1
 مويس

 5 كيلا نمداكلاإلا ملا مئانمؤنينااخقربسبالوعا ركلاك دسك ومواد
 - وو همام اس

 اف مول نادك ناتللانانتدغلا مهو نيسمكَسلا فذخأب: ءادوهو ف كسلا نيافلعتاب

 بعلاوديكتلا مجول وعل نمل تيقن قو بعل نمبالقلاو سلال

 نعددبس نبا هاك اديك هلك فونلاى مامر هديك اكشدبكو صمريغنم ءانملا برش

 دنشناو دما فءركذ هنأ عارك

 دهن لفكوأءاسامديكى لا ىلا فك ةمئئان مهنماشاذا
 / اّتس7 - ووو 2 0

 ريغص قرواههلو رودمةموعربىءاربغةرهز هل نألا اههحي ل قبلا قد نم "لقيدكلا 07 و

 ةفضح ىأ نعادهةدمسنءا لاف دبكلا محو نم ءانقامل كالا تمام ويغأ ا

 ىسعالا لاق دأب الادوس ا دعالا لاقي و

 5 وو و<

 دويسداك الاخ“ ل مخ 2 موقنابتانمتعشج اه

 ا ل مر هداك [تقرح ادم اران" انا ىلان وهذي

 لاك كلذو غو ةضفلاو بهذلا نما داعم فام ضرالا ديكو ةوادعلا ند ْعَمدكلاو كلذك
2-0 

 اهديك الكا ضرالا قو عوذمثدد- فو عمجلاك ع جاو هسشنلا ىلعدارأ هدمسسنبا

 نماهنطاءفام ىرتامنالقو 8 1! [هلراعتساة نداغملاو 0 نماهتطبيفحام قلناعأ

 ثددحىنو كرو مهفوح ف ىأ ل مجدبك فثيدحلا فو تقلا هذا نتاع
4 - 2 -- 

 (--_ ظنا قلع عار هملادبك ىلع دحوف امهلعواذست 0

 لمرادبكو ساط لديك دعضوفامهس حزنا لاقيدهتعموهسو ون كذبكو هن
 لس ع

 م هو: 2 هسه”و 8-4

 مناك ءاهسل اتاديبكوىره وللا امهمظعمو 50 وامعُؤ 0 و يك ءا وسلا 0

 موقت ىذل اهلعسوءا ءاهسلاد يك واهدي تراصءامدلا سمشلاتد ارسل ةدسك اهورغ

 نمكابقتساامداسسلا يتبل ولام ويم ازاهطاط ادنعلاةيفلاوزلا دنع سهلا همف

 تنل يأ رس اناس: ءادسسكو ءامسلا دك راص ترب اطلا قالا :اهطسو

 من يتلا دكر ولأفاذكهنرعلا نعاّتظْفح ناردانامهولاك باقلا* ءادب ٠ وس نولوقي كلذكو

 ىللمقو اهضرةمنم عاردردةلقو ةقالعلا فرن يبام سوقا ُدْيكو اهطسو ىامامسلا

 «- مهو و نم سا اة

 عضلاقي مهسلاعقي ثيجاهض.ةموي وفس وتلا ديكو بي ,ذهتلا اهتقالع ريسادقعماهادبك
2 - 



 ال (دبك)  لادلافرخ « فاكلال صم

 ما هس س

 لاق لقبول بعص أ حاكشلاةسح فك ميقا ىند اكنام هنع هلا ىذر باطما نب

 هيقسلاعهلب وطخلا حد نأ ىلا حام طاخلا نءاهقفلا ضع نظامه ٌكلذو هدم نا 1

 اليوطاراجند ريف لطم هجررعةش عن نانف سلاقو كذا بذكلار عءركح !ٍ

 ةدوسعل ئرصنلا نسسملا طخبو: بذكلاهركمنكلوحاكشلا ةضخضاباعت هنأ نظيكف

 ىند اكنك ىندءاكنو بذكلا هركم راتافاهزرمكلا قاسم لكيلا تسلل ىنتتلا]|

 ٌتهداماذا ادّوكه الفلا تاهذلا بند : اك ديذوأ هلعشةشاذارومالاة .

 تح: ءو 000 ساو دع ع 2 سس

 ىلسصو هدباكي هال داكو كلغ ف ماذا وكت باهذلا ىداك م لاقيو هق ثم ىلعدتلا :

 :فقلاو ىلارعالا نبا نع هد 1

 2و ا -ٍ مةوس

 دقلاريصقراهتلا لب و * هند كف سامع مولو

 ا دس5و 37 دهدوص و و هجم ورك 2 0-

 ةبورلاف قثرملا ةيعصدعصملا ةقاشءاداكو دوك ةمقعو ْ

 حنت 795 ءعضص

 هام ةالَلا زوج نمتاييه 0 هوادأك لح ذاكسلو

 و و

 ىهلاقد و فتم ل_>رلاالااهْزوال 3 بك داون ادردلا بث يدسحيفو

 م2 و

 ةةكلاءاداكلا ىلارعالا نبا د ا هع ! قارملاد وكلا علا ضرما وكلا
 3 5. و م ا زو ع 0

 مه

 ضارب كس 0 كلامو لاي

 َّق ةريعبلا نم ىش وفن زفللاولاق امفيفغلادبك اض لاش ونطملا ىفءاد وسلا ةمحللاداكألا

 ١ و تمي و 2-8

 || كلاكسلاو حوللاوءاوهلاوهىنايعللا لاو هريغوءاّرقلا كلذ لاف رك ذتدقو ىنتا نعالا نادل
 اسال يو 1

 هدبكي هددكو 000 عا و طقفةثنؤمىهىاعلا !لاقوهدمس نبا لاق 55 ماو
 0 ةصا:<- © ع 8ونون م

 اذاو هّتيلكو هديك تيصااذا هباك !هساكومدبك هند نينو" هدبكبرضادب كهدنكيو :

 رق بوك رفزا ورسنكلا "”ىرهزالا لاف دويكموهفهدك لبقديكلاب ءاملا رمضأ :

 ىأل.قو رويال يد بد قلع اههتواقاوطد لعد هسوف بل اديك يس

 ةيورلاق ديكلا عضوسدئازلادك الاو دكلا ليام نجر هاظ

 0 - - دل صس 7 0 وس ع 0-1

 ددكتحادو ا دبكلا عجوداكلاو بار ةالا فتن مال ىنصو « اعسنالا 2_ءارافزدك أ 5
"2 

 ( ٠ برعلا ال - ؛8)

 لصالا ىف طمضساعهلوق
 سوماقلافو نيعلا في

 برخلا ناسك نب امعلا

 ىف توقايلو ةديدشلا
 نيسعل كيس همكم

 ةسداقلا مانأ نمثلاثلامويلا

 يعم ما بسنالاهلعلو

 هأ دعب ساسالا فدع هلوق
 موي دن



 ل ا داب ل روز ا داو قو سي ل 1 فسر و ا ويرش 0 ل را دا سا ل ا
> 

 ماك لادا[ كرش تفاعلو 0: فاشل لكيف 5
0 

 00 و 0 3
 .: هو -

 بوقعيدهاكح ةدسقمدساةملباهديسنب الات تادشمىأدس اقملاج ءالؤهو ةدس
 ٠ دى هس 5 2 2

 ليطتسم سسولبالا تام نمذرقلاو لاك دمي اقم تشد ةفةَدسشَم تدم اذاهنال جدد سلو
2 . , 1 3 3 0 3 4 3 : 

 |دودمملاوهف.سلادبقو ىلع أ ةرك ذن مسبح نبا . نءهدخ وههحووهقن ءقدمقلا لثم

 ا
 كش باكا دك كلذكو يشيل بلاسم تاركبلا كة لئاجلا لوصأ ف

 و مرعو د

 ا اقالخرعشلان مديشملاو هلكشو هماعاو هيا املا سقت و لثملا لعام هالك هلكش
 أ هوقو خ عدقد سقما نيهجو ىلع شفخالا لاق قلطملا

| 
 يق او تيا لعالشفاكتكر رسيفتدناغلاق #24 قرشا وانا مالا مانو *

 ْ هل رض وع لعق لعهتدانز :ةلعفن مارا را 5 فوحشوم هرمصق ةاودام لعد مدق

 هوم ع و 8#

 تاامزيس ةالصلاثد دح ىفو ا اا دوو 0000

- 5 

 | ام ءا لا 0 00 اولا هنا زع ينام

 هس م

 7 ل كَماستلاذا نايا اهيفامواثدلا نم

 9 ةرءد

 تدتكءاصل اصينا لبق لناكو »00 ”ءاصخ توسح دق موقرعاشو

 و جب مث سم سن صحو 2 م 1 55

0 000 

| 

 و 5-5

 كقملاو ىمدالا نع بغت ئيلاناكس رف مساد .قودلاعال نبا نعمهار مدا

 وم« و 9 مر

 تدارأ لجل ادمةمءانهدلا ”هليقد هدح ىو 0 ةآرل نم لالخ او شرفلا لحجر نمدمقلا عضوم

 ثاكمهنا ىأ ةيفدشي ىذلا عضوملا انههدسملا و هعتم ىدعسال لخباودَع ةر بصح أهلا

 اا ار ل نال نادر دوش

 | بلعت ن نءهدسناهاكح قرت مةسرلا نماهبرتتسي ىلا ةدمقلاو ةيادلا هيداقتل بدا قلاو

 عنجاك كتفلا نععنم ناعالاْناىاَكدَملا ناس الاد ثيدحلا فو د.قاذهمضلحلان وكم

 كن قالا ديقنرقلاةغي يق ملو قو ادم لمعلا لعدن "اف فرصتلا نعمل

 خاص مص سس

 2 ومع و 1 هم وود س قخح سس

 0 او مال اع ورقات نقلا اكل (د5) ( فاكلا لسفإ)



 منبه (دمق) لادلا فرح فاعلا لصف

 ةءو 6 :

 سقل اىالاضيأدشنأو قالا ميظعلا لكمهلاو شحو |
 نيضص#“ © :

 برغمواش لكىدا ولادارط #* هحالدباوألا قدر
 يس“ يترك سنس

 رهواا,فصوتلقتش ناو علا ىلعع افهم دايز ىفذخ مدءاوالا دقن ءاسص ضي را ٍ ْ

 0 اوتحر #* 0 لازال

 6 م و -ِ 1

 نق سو 20 1 :

 ودعتال ِهلّدد تقمام أكف هنع :رمست أ اوغل أ نمهعنعو هدد وك شح ولا قيد اهانعمدنا اوالا

 اهاوسءاسنلا نمهابااهّد خام كلذ,تدارا ىلج دفا اهيلعمتلاتاوضرةشئاعلة سها تااعتو |
 ا مماتدا ارا رثالا نبا لاق ٠ ما 35ه ونمىهبواهدا مت مهقامدعيتستلان اول ١ ا

 ىفو اهريسغنايتا نحمل ناين طال داع سدس ١ رنبعتا|

 داسفلا نعْتيعلااذ حياك ولذا نع عمتاجالانآءانسيتتلا كسلا ْ
 ةو

 لاق هلدسقا ماك ءلقعتاهنالا هركساراجملا ةدممو هيدمشىذلا هدم ٍإ

 نر 2 0 و <25

 رامجلاةدسشم فومس 3 ىدعىلع تيْسَحامَدل 1
 ايي

 راسل وأول قوس #1 ىدعىلعٌتيْشَح ىكلو

 ةرمد :-__ هم ص

 نمنيئروملا نب دصعلا مدام لاو نوكذ' .لانمامنال براقنقلا راسل ول ١

 دشلابةأرملان عنك: برعلاو بقل نم نينوقرعلا مدي ىذلادقلاديقلاو دّقلا نمامهالغأ ْ
 مم

 دى هس 6-9 و هدؤ 9 ووم سو

 كلذك ولادك دن .قحرسلا ل عجاعرو قوفن ههيونح ني روةضمدق ل >رلا دقو لغلاو ا

 رعاشلا لاق اهئانآنانسالا وشو ضعييىلا هّصعبرسأ (ئ : رك ]|
 ا هما )جد عقر 1

 اهد دوق ىاستاهااَنثٍباذع يف اهر رود فيهفادرالا 0

 ثانسالا ندد 1 .اسلا فرشلا ىهواهر ومع نانسألا دو.قوهديسس نبا اهل لق تالا نعي ْ

 دشنأو اهقانعأ هسا ديقلبالا تام نمرج-الا دويقلابتوبش ٍ
 هم م

 سلاو كادت للا اذاوصت 3 يراد اهقانعأ موك

 نس وأ اهنا ثيدحسلا ىفو دمقلاةروص ىلعرععبل |قنعفنوكتةمسسرقلا د ةىرهوملا :

 امسهنس ناتقلحا بر وصو هفو رعم شعم يس س رذلا د.قاهقانع أ ق يلا م مسن ىسالا هللا دبع ْ

 أ رز. سونج 3057504 72 ضخ دهام ا لاح نع هيدا تقناوطا ب رام هع مرج جن يعطل. يدع مسا ة يسع ج7 011917 طا جب نود جو
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 : و ور 1 ع : 2
 اذكواذكح ضرالا نمدوُمَي ناكما ذو دوق ألي اوءامسلا فسد ,وطلا ٌةمنتلاءاد ولاَ

 ا 0 هانلجامعاو هدمسسن الافق ث 000000 0

2 © 

 30 #* ليلا دراهانامجو ٠ 5 0 ادثةةفانو 58

 ١ 1-5 هم 5و ا

 | دودمقلاو ليوطلا لس ادوقالاو ادوقدوقدقو دوق بق ل.خو لطب سم ى دام لمر هنمو

 | هيتكصونالو دس نبا لاق ءانللافقنُلا ليوطدو دق سرفو ةدودقىثنالاوليوطلا

 ةمرلاىذادشنأو دودقد حاولا نال ن ملاوّطلااديداشلاو 01

 3 و هل >» هل و ني

 ديدابقلا بقلاو شت اوقلا هل #3 تقسولمزاو داهمعقي تحار

 هنالدوقادازلا ىلع لما لدقدنمو . هنافتلا ةل-ةاكلذ.ى من قتعلاديدشلا لاج رلآ ضمدوقالاو

 تيدهتلا مادو لطمو هوعدبن أ ىاتصف اناسنا ىرالتل ل كحالادنعُنَدَّتال

 ولا ا ا ا انلا نمدوقالاو

 0 مو 25 6 م

 ظ 0 هيمن ل ل ١ و هيلا لا علال لالي ولا ل لبنا
 و © هل

 |١ فو لبق, لئلا يقينا تأسعأ اطاتدقتساودخأن ا اب نا

_- 

 هدسبقأ هيةندقأدقو لتقل الدب لئاقلا دقو صاصقا 1 ادنعلبق مشد دا

 ه9 حض مس

 هم معن افا حارس ىلا ناسنا َىأ اذاو هدفا لو :لتقلا,لئاقلا لك ةقدوقلا ثمللا ةداقا

 هصقأو ان الفناطلسل داك لقد وق ناطلسلا هلتقناف ريالا هنماهداقّدسالقاهلتع
 -رموح

 ع و بو و و

 |ةرثكلااهيعترت لالا ن .اهناكسا ميقا مالت يمه رادبك ررببا

 و - هل وسس# مساق

 ا 0 را ديف ةقودو كوالا علو فورعمدشلا د١ اهناحواهضمت

 ا لاق اقادلن همس 93 ىبهودباوالا دقي لاك هتعرسلهنا ىأ دياوالا دق سرفو ةمادلا

 سقلائ سهالوقدشنأو ةفر ءملا ظفلب ناك اود :ركنوش هب ويدس

 ت88 35 سمع 96

 لكيعدبا و "الاد. قدرت # اهناكوفرطلاوىدغأدقو
 مصرع و دك

 سد س2

 ش>-و

 3 | أبيات لاقي شحولادباوالاو رعشلاريصقلادر .هنملاو رئاطلا ركوة نتصو عج تاكو



 ها ويم ل ول ا ا ا وق تيس ي دنوا يلم وا

 5 5 ل هيي لح 304

 ناس ىلإ زم ا يع ا و تنص

 أ

 ا

 اهثداكو لصنلا ولم ىشوام افصىلاقفبساعبلا فدابقلا ةف.دحوأ ل معتساو ةوهشلادابقلا 1

 ضف (دوق) كاع *« فاققلالصف

 7 - وس

 501 كنعرسمنابهذيىأ وأ ىتحنادوافتير عوركبو أ ق اطن اهَتقيق سلا ثيدسح فو

 وزذ.و وم ا

 هب د5 لوقت عوضللادايق .ةنالاو 0م هت سلا# الدوق اهئمدحاو 6

 20 ا

 توم تودوميا نات رعت دحفو هتداقم لاا ًااذاىلداقتساوةاقناف ٠

 هو ه_-- 2 لع رص رس سا كو لع و © ص

 سهةديعابلو ا 7 فانمدمعش ا دوق ى طعأق هه زاكي مسقاصقن اى ورو داق عج وهو ا

 4 2 و دهس ءءء ى هو 20

 تملكه دقو ةيقودؤكومعاو ادرك ردو نامفسولأ 0

 7ع

 ل ارهملا نال ئيسملا ىلع ىو ةداقلا لكك لذ نم رمح رالاوداشم ءاددوقاو

 ةمرااودلاق نيلا ىلعداقم 1 ظ

 ًالامزلا| ايكو رداع 0 نيكنع هيلا اوأعسدقو

 ةيعتفلاءاثمأ تان لعباصسلاع رلاتداقو

 مآم نب ىتغلا له ىلا داق * هنايرراكاو اسست

 ثغل ةعشن م2 لوقو عسنا اذاً موهفثسغل داق أو

 ارطمأ وداق ا امر ع "هلي انيلع تناك ناواهانتس

 اضي ل هقمن | لاق اكهيدينيب نامل نمدئاق هِ 000 أليقو جئاداأ هريس سف: ىفلمق

 ار وهنكلا مامغلا نسب اناور : ةقغر يبل دجال

 9 يس ص سس
 تدخخأف َّس رالا ةنداقمى 00 هناك رث دامت وه ومد 0 و مجبل لفها ٌروهددتاك هلدارأ ْ

 وعهوهس 8 عج

 لاقيو مدقق هريس: لبق * دا وقل ومس علتأ « ةبرورلوقو اهتجاحاهتمأ

 هدرو*امى ةسرلاوذ لاق بوس شواذ ةاشنااذكضومفلا عير طلاق داشنا ظ

 ف7 س

 اولا يلا ثان .رلا نع قاراوَفُفلا 0 ان نعل

 ةدئاقلاو علا هيلا ثعبان لاق درا اوللاهملاثداقناو نعم ايس لامر :هونأ لاق

 0 ىلا هل ندد و: امال ايما ل 00 ىلا ليالانم

 تيدهتلا دلتا ضرال | نمل 6 لشد و 1 داق وة ردلا

 بديلا ةرامعهحراشقاسو اغمق والا هجو عالة سماك + مو لاح نك 0 و دئاقلاردصمداقلاو

 | يضرالا سو رهم دسك الا هكا و: السا لك و اذك واع وو ودوقي ضرالانمرهَظَو

 لج سوماقلا ىف بحهلوق

 ما هده



 اذك نانذالا لس هلوق

 سوماقلاح رشو لصالاب
 ناذ الا كس هلعلواضتأ

 ىلع قاطي دهقلا ناكناو
 ىيعم همأ بن دااريصقلا

 ىفاذكف را ىهو ةلوق
 ءارلاو همدعملاءاخنا,لصالا

 لاه ف ذدتاسوماقلاقو
 نوكسو ءاحلنا عتب هحراش

 ءاف هرخآو نيتمحملا لاذلا
 اهضعل فو مسنلا فاذكه

 هلثمولاذلا لديءارلابفرخ
 سل كلذ لكو ناسللا ف
 فذملاا ناوضلاو هحوب

 اي ةكرختمتلا غتلمهملا
 هفورح ها ىناغصلا صئوه

 (دوق) لادلافرح ب فاقلالصف 0

 3 . ُ سة 1 8. 5 35

 ةئيطعلا 2 و نأ دالا ا هزاجءاشداهقلا ل قو

00 
 يحال لهل كب 6 # مكيفدهتلا قاسي نأ

 0 ا

 معدعَدلا لمقو يتذاارسمقلادهقلا لاق دو مبا ٌفيالارقبلا نمريغصلادهقلا ل#بقو

 نمدهقلا ل.قو نماذآ ارغصتو ةرج نهولعي نأضلا ن , ترشد هش و فرخ ىهو نولاندوس

 هم

 هانرقالىذلا دهقلا هلإ_بج نبا لاك 11 زاجل اءاشر نمهجولا فانك الار محالاريغصلانأشلا

 ىءارلا لاق ةدسعف أن ع ردوا دهقلاو

 هس و هس 2و

 دوقدد ىذ لكاشأ نير 3 اهننو قلب سذكلا حاعتلاقاسو

 00 الس دزتلا كرولا داسهت ثان لكعجبو تلذكا ناكساذا ناضلاداوُدوقلا لمقو

 دسألاقو دحاو ىنعمدتو بهتو ضي ادسعو الاكو ردكلا ضيبإلا

 و -شرو و سمس سس يد يىس)

 اهماعط.٠ نمالبساوكس غ د نذ حلاته راما

 بنراقاذا هشمفذهق مذهل ومب 58 اةمح 9 د صو

 90 © رع و 2 9ءعجس سو س

 ٠ دله رانينح د ادا سرتلا دهقلاو راصقلا ىشمنم وهو همسشمىف طم لودوطخ

 ْ لصالا مشل دمها (سن) د ءاذاهقلاو وسلا وجيقاغتلا وميتافتلا ىهف ع ب

 اهقوست واهمامأ نمد ادلادوُق وق ق ةوسلا ضمقند دولا( د دوق )هج ءولا ميمدلا اوهلدقو هىندلا

 || ةدودتقو ةداقسوا دوكهدوك أ هرغو سرغلا تدق فخ نمٌقْوسلاو مامآ نمدوقلافاهملَنم

 أ ىهفادوقتبادلاداه مهلحاو راودانقا ةالصلا ثيدح فو قات رسانمم تا ويمن هنو

 ٠ ىعمهداقومدانقا اودحا ودول وداسقالا واهداتقا او ةمعت ضو ةردانةريخالا ةيروشم ودد ع

 لا داني ىذلازمهالب دوُوَق سرف قاسكلا دوقان سعلاقي ل شا دوقلاو ةرثكللددسُسم دوو

 ةحاملا تقول ةّدَعَمعدو منوكمفو ب رنالواهدو نيم ىذلا لملم نمدوُقلاوهلثمريعبلاو

 دئاقلاو ةدايقلا نب :نتاووخود ارقوئداك ليا أو عج ودئاقلا نالفد وقلنا هذه لاقي اهملا

 اا اهدو اهيا ءاطع المش مداعأ أو ةداكوداوةودوقم 200 نو ةداقلا قد اولا دسإو
 8 وع ع

 ىقدشي ل ملا دوقملا ىردوملا هيد هون ىذلا لم .كاداسقلاودوقلاو اهدوقتالخ كت دقو

 ْ 00 هيداقيةباذلاوأ ب لكلا ق نعول عجيريسو أ طْسدوقلاو زيدل ماشا مال

 ا

 ني لا ةذلب لا نف هس تلعهللا ناوضر ىلع شن دس فو لثملا ىلوهو هبعصودابقتلا ساس أ

 ' دايقلا



000 

 دش سرولا ديدنقلاو دهرا نا اش خلا نانفلك او رَكسلا بصق عدلا ٍ : :

 م نت ثا لا ا الا تت شا ىلا سس

 ففي بي ب عى يا يفصل

2200011 0١ 

 دشنأو ةرب زا ءنوكنْمْع ٠
 تتسلل تع نيس تا تفس عروس

1 1 1 

 يل "1
4 

 رم ل (دهق)  لادلافرح « ىفاقلالصف
 00 5 صك

 (مدنق) اهوخديمفيواميلا هوكي ءارتفاوبهقاذاخرقلا فداعترا هبشدادهمالاو ١

 ىو ذه 83 هو

 دودقم قي وسودبناغلا ذقت هنمو جبال بتقةراسُم هدو ودا ْ

 وى مت ست 1 :

 ليمن الأق ديدتقلالومعمدُنقمو د 1

 عمن م 2 سم وم وم - 0 ٍ

 ادّنملا قيوسلا نفسي تامركب د 0

 8س وو و هو م 0 هس ووص

 20 0 ديدنقْدلا عافاك + ةشقاو طنةسالا لئموهىجمدالا لاق رجلا ديدسقلاو ْ 31/ نع جا

 مم ص لع مل مص

 نعى سفن م بيطلا نما اوفأ هسفلعج رس مريس تاوح ىايرلا فى :رهزالا

 ه6 9 سو ه ع و - 0 89-5

 ق.نر ماو دة فل اونسسكلاو "لطلاوةباطل اوديدُلا قورخفا ب أ رم سلهنالاقيو نحنا ْ

 2 ه9

 ديد قاب :هدحاولا تالاحلا ديدان اورج ديداننلا كار ءالا نما رمل“ ارزلاو كسل مأو :

 م0 عاركع ريتا اضي اديدنقلاو 10 9 سان رع
 دموم 9 يئدع 9 هو  سودعوه وم مح

 اقطاكسوديدنق طلاخت 23 ةفالستلاسقرصعت م لبابب

 و“ + و: هس

 0 ه7

 كلدب نك اولاق ىمصالا ةينكنيدنقلاوأو ةفينح ىأنعرقلا مب رضع و :

 ةصتا دنقلا نانو ةمسخقلاو كلذ 1 هائل هع ملهدمسنبالاق هند حا 1

 ىكموءو عىسومءاض

 ةوادنق لجرلوقي و عب رس واراد وأ دنقتقالو ةرييكلا

 مميهلاونأ زمجالوزمب قو ةنقوم َ رخلاق ولا معا ارفلالاقو فيفلناوهو دو دنسو ا
 ىمس هسه وس 0

 دوم اذهغلاو ذل نيسلاودمقلا ثيل وا دنعودوا دنس كلذكو ةلاعتفةرادنق : :

 م م52 5 هو ا

 انيطباوأدنقوبملا فدي #3 ان-روهقويهياخ

 ةدو ى-د-وس ته يور د ه مي قم

 ىأتةوادنقو ةوادفس ادمعسولأ ءافلابةوأ ادنةلوش هريسعو ةّداحىأ ةوأدسنق مودقو 7

 لح رلا لاحددّنقلا كاب اءرلا فبيذبتلا (مددقت) ةداح# :وادنقمودقكلامو أل اكو ةديدح |
 2و عقود 0 و 8 !

 (مم برطق نع عارك اهاكح دفعا فة+غلدفنقلا (دفنق ) رجلاديدنقلاوأ[
 2 9 5 - وه هاما ا قه 1

 رقملاو ءامظلادالوأ نم ضسسلا هيههضعي صو ضالاده-ةلاو نوللا يشل البلا 3

 و دي 8 0 هس د نع ع 17

 [ تحاناو اس ادهفدرتلا داو لاقت و ضايبلا ىلابرم رض نآضلادالوأ نمدسهقلاو
 » م

 رس اذ رص رس انز 2 ص و 2<

 اداهقلاالوسوُسلاوُدْعَالو 0 يودع 0

 ساس ف رفيع هلوق

 يعم هأ ررحو نقسي

 عستص ملا لاحددنقلاهل أوق

 نمالكن ا ىذتمه سس 0 اهلا

 ىلعقلطي ديدنقلا وددنقلا

 ىععم مذ لح رلا لاح



 لصالاءاذكنادناعب هلوق

 قىذتمدمسلا هعبشو

 هيدوأقو هلوقوءررحرو هحرش
 مدمىولصالاب طيضاّدك

 ءابو نوكسف نيتسشب توقان
 ملقلا لكشب كلذ لك ة فم
 يدعم هأ

 امفوانهواو نوديددق هلوق

 لع كرك )و قانم
 هلوقدعيهحراش سوماقلا

 ههتحم مأ دودق

 بريس . "كفاه ١ نيهع ية اضل ١ سس لال لا »ل ا صلال” سلا ار ار يب ارا هس سال
 2203 4 0 4 مدا و

 مس

 ا ا و ا دو ع ا ل

 لادلا فرح * فاقلال صف 2 مدهق)

 بردك ايف نالف ىنبل خخ دل يكل قيو ةرهاطلا ةلزنج موب لكقسلاوهوا دق هبا قس لاي

 ظ دوام كن محجر ص مو لاو «جارلا لاق هبقغو يشغل ذا شاعنلا دا لاقيو تصر 7 لكف

 ةيدواةو لاك يلاع ا سرعت ىشوموقلان قل دلقلاو

 ا ا و و 2 و وو

 دواوير ءالا نب الاف ىرهزالا ةر , زادالبن 7

7 

 و 2 مداد

 ةريولا لامن اب را نا عل اكللالاع ةعرعلاوةمراسحلاو سعره اوددلقلاو

 موس هسه

 ثللا د هللاءاسن ا طعاقة جرت قدرك دنبوراعح طعلقأكرعسُسلا دعا دعاق

 و هوؤيوور
 ءارال املا نمو عل أ تدوم اوددَقَم اطاؤب دف ةردك هلا لاقيوديدشلاىوقلا ١

 وصوم 9-8 و 9 لس لباس دس و) امور 9و ) وام ساس

 ةبورلاق ءادقة ا سعاو ةماعليوطلاودلمقو اهلي م

 ه- هو سان )9 اس ه 2 2

 دامقالادةوموقلا د عاوس * 00

 ىوؤد9و ود هو م2

 مسالا لقد اناعنالاديدش بلص 5ك ذو باقرلابلعَن م ىأ
 ' رولر

 0 32 3 تود < 57

 ادمقلاو رشواريخفةماقالاُدمّلاو ياو دك ىتالاو بأس ديدش ”ىوقاَ دودو

 هام دعو

 دعمفلا دق ) هرك ذ تا يسو ءاهلا ةداب بزب هسأر عفرريعبلا هاو لاجرلا نم ظملغلا
1 1-0 1 

 ةردكماغةلاودب اًوذلا ند ىهوافقلا قوفةزشانلا ُدَنهلا

 2 راك وعم نع .
 لاك رحاش عجلاولاو هسارنمضرالا

 ودرس ووو 27ه » ىزو

 دحامشلا ىلاعأ برص اوربت أو غ# مهروفر وغت نعطناوابقي ناذ
7_7 

 95-2وم مده

 تسلواهيفعقيبار ءال نال: واولا تحصديوبيسلاهلاذقلا قكءآاضي أ ةودسمقلاو

 ةمانهلاو سأرلا مظع نماهملا ىلع فرشأ امةود_مَشلاديزونأ ةوقرعب ادن منوكمف فرط

 لد وجم وص وو

 ةياوذلا نير امة حفص ىهولادةلارخومةودعمقلا ىرهزالا دولا لي امماتودّلا ذّقلاو اهقوف

 ؛ ا - <بودوو
 دعق اف هتلكى رهزالا لاك 7 ا زد راك اق كرات

 َّق سل 73

يالف كده < هملكن ”ىدلادعمقملاو ادادعقا
بط نع امظعىذلا اضيأوهوداق لوكا نيل

| 1 

 اضيأدهقاوربعبلا كاذكو و. هسأرعف ةراذا ادا كما لج زلال 06 للا لاو

 حرييالدحاو ناكم ىف مقا دهمتْملا ىرهزالا 5 ايناكمدهق 'ىَدهمْقتنا * لاق تاما

 هولا حيبقلا لصالا ميشللا لجرلا دهمَقلاو ذأ تيقن هلوقباضدأوهدهشتشاو

 ظ
 دادهقالاو

 ظ 0 رلا قلتسما اذا ماهلا نع

 8 00 ا وساادوتوادك يدع الكوخ نرارا يق كارا

 0000ا#

 ١000 ذذذآذآذذزذزؤز ز ز ز ز + < + ز + <><+42 + >2021ة2ة2ة3ز>2012>2<>1ة31ذ>2>0>702ة23ز>23ز>2>3ةزةزةزةزةز>702ة 2 2ةز ز ز زةز يااا سد
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 رعاشلا لوقامومدس.ْنأ لق

 عج نوكينأاماو رقوةرقكءاهلاالاهدسحاو.قرافبال ىذلا عا نما دالقَّلدبنوكينااماف 1: !

 قىىتلا 0 اول اع تلا اذافحاجدو ةحاجدك ل لاعف ىلع لاعف ْ 1

 ةدارصةورع اهقنع ىلع نائل ديلعت وبدذ.لا كلذ لكم وهو هانإ هم ل الاهدل 508

 0 ديالا الو ىدهلاالو دشن 3

 هلوقو فيلاَدلعْكلذكو لح َلعالادلعَتو نيكرشملارولتقا ىلاعن |

 ادرا,ءاماهتسقسوىأ ادمان « رخالالوقك اذنهو لاف اكن الماسو أ

 هنأ ف رعبلًا شدي قياسلا ليحل نمدلقملاو هك ثم ىلع فيلا داحخ عضوم لج رادبعسا

 را اا قعلادلتالاو رشا ىلعفا ولا شلات دلو 0 قسدقا

 رمل ادلع رّددادكحللا يه ع لي ىتةيجفلا ةدلعلاو :تحاا ل وطءادلق ةقان وأ

 يياتقو وهل قو عسبرلا نانا .ول ىلا نم رسكلا ديفلاونمسلا ل وسلاو |

 هنذخأ ىلا هندلقلاقيو اذلقة لس لفاوق تدم هنم ودالقأ عداباو يع 3 امد داكيرال ىذلا ف ورعملا ظ

 قسدلقلاو ءاملانمّدتَخادْلقلاو عب ررلاهينأت وب وهاذا حلا ادق دلت ويلك |

 هنأ رعد دحىفو اي ”رطم ىأ ع سس ل ىقاداقء سلا اننمةسوانت داقدقو ءامسلا |

 نمذوخأم مولعم تقولانّرطمىأ هلل ةرشع سه لك ادلقءاعسلااانتدلشة لاك . قستسا
 0 : 2 2 2 0 7 5 98 هَ ىو ه_|

 دلقلاف ىرهزالا لاق هسسه_ساذا غرزلاتداقلاقي ىسلادلعلاو ارتب ون مويوشوىجلاداق

 ١  2 9ه 5 ل َ .ه هعو نإ و 5

 ءارشلا ىحلادرو موبدلقلا كلذكو ممظنيداقلانيبامو قسلا ويدل ةلاو مسالا د1 ةلاوردتملا

 04 (دلق) لادلاف رح * فاقلا لصف

 : 1 ع 2م ا ءو

 سس برش هردالٌقلافو ه« بينك هن برضق ىلدل
- 3 

 لامعالا ال اولا دلت ونيدلا فديلقتل اهنئمو ادلع وادالقدلددق :,فئالارغفاال !اودحاولا

 و - م8 7 ع

 قدزرغلا لاق ىدهامأ 6 1 راعشا ممر ميد أَن و
 واد سرع

 تاداقمىدهلا قانغأ و لصملا و ا برب تفاح
 مو وو

 34 ب : هلوقب مالا فرك ع ان ناد

 احتراق ادعم دع اًدَعدقْكِحوَرَبملا
- 

 هه م2

 و#*.مو

 وو

 ) برعلاناسأ - ءا)

 اعذلذ مسن هلعلو لصالا

 ها واونودبام كاذزحسنو ا

 ريدم



 ءارلاود طرلاقرخوهلوق

 سوماقلا فو لصالا ىف

 ىاهحراشلاوو اولا قوخو

 ضعب و هفئشو همقلح
 ها ءا رلابمسنلا

 (دلق) لادلا فرح « فاقلالصُم م

 م اورزواس 9س

 يوما 01 رار دانا ينل لا ةيدارعالا نبا

 كلذكو هاولا دلع دلشي بالا ىلع بلا دعو اهلثم ىلعةقتق ةقيقدلا ةديدملا كك لدكو, ىلا ص
 ة سوي , 42

 وعر اشار 27 ا را

 8 دكهم د دمع

 ل .اهفرطوخو ديلقا اهلةقانلا مامز يفي ىلادملاو اهافرط ىولي رانا رفا

 لوحاتفملاوه ىناعللا لاو ةيئامع حاملا ديلقالاو لسعيد ور الا اهفرط

 تبلا جنيح عسب لاق و نمل |ىلا اهزعب
 هو 903

 ادملقا هباملانل حو 5-3 انيس رهدلا نم هبا
 2 ص

 29 وهو

 ديلاقملاو ةنازملادالقملاو ديلقالكدالقالاودلقملاو نينست سىأاتسىورب وار هداتدس
 م

 را تار وح ضرالا و تاوينلا ل اقم 4ىاعت ةوقو ادعت ان الف نالف دلك ٌازحللا

 هامعم حياحزرلا لاق ناازخلان :نآر وو ضرالاوتاوعسلا متافمهلهانعمو ميال

 دلقو اهلّدحاوالدلاقملا ىمدالا لاق 0 نارا تاومسلا نمئش لك نا

 لاقت ولو دالفأعمجباو دقو ف ةرنق ىلع للا نم ٌتوط اول و هلم َدلقمدلَب نيس
 2و ه ه2 ىءهر

 هيدشل طد رمت دلقالاو ذي ةن دمع طب رششلاديلَع | و دق 0 وةفدسح و كت دديسنبا

 مهكعد و طرا قولا عدكم ا نم طمخلا لدملوطيد ئشديلقالاو هل

 باكلاو سرفلاو .ناسنالانوكي |ىفل_عجامةدال_ةلاوىَوَشب ىدلف» .دالقلاهلل وق

 لوقت :امىلا ارعال لبق فار عالا نا لاق سا ةارملاتدلكو اهوحشو ىدنتىتلا ةندبلاو

 دنع رك قباسالا لمخلا ن ا وما ارك نهىأل#لاد القلاك نالفىيءاسنىف

 اه ودل الو نيمبسملا نع عافدلا دنيدلاادعأ ب لطاه ودلقى ًارانوالااه ودلقت "ال اولا ود

 . بلطو 0 كاوا كناوفلا ويك تاو انيس ساعي بلع

 رانوالاب دارا لبقو قانعالا دئال_قلا مو زااهقانعأاهلامزال ”كلداوا_ءجادب ريراثلا

 تيشنف راصئالاتعرام رلمخا نالق مدت :رانوالا اهقانع ىف اواعحت ال ىأ سوا ردا
-_- -_ 

 8 مه ع

 راتوالالمحلا ل وس هم اتق اهمعش ضعبوراتو الا

 يرسل الوار رض عفدت ال اما مهلع ًرمهاهتفاهلة دو علك ن وكيف ىذال اونيعل | أهنع عقدي

 لاه



 ضخ (دلق) لادلافرح فال لين

 و مام قءو هوم : : 1

 دفقأ ملطلاو سانلا نمالوق ١ ءرتسا هبقع ف ىذلا دغقالا ثلا لاك ح داصالاريبق نلحرلاو ني ديلا ركديغقا ديعو 4 6

 هشلعلو لصالاءاذك ملا 0 ا 0 هي رالا) ءاد 25: !رساو دست يلظلاوسانلا نم

 ا اس1 ٠ - ةءمجو مووت وع ع هس

 هاررحو لماتاطقس عدأن ءكخئاامرو رواشم نمد: :لدكملا الغنا دفقلاو انجرح اضع ٌبديفقو

 ةمهلاءارلابوهرواشمهلوق

 هر اة ورافع انههةنوملا ع د داطعلاتإدْمقك هيو ف #23 رمل راطعلاة طب رخ
 .ه 2 و 5 ما

 ىشديردنبا لاق برعم ىسراف كير هلا درطعلا دكت مدأ ن 0 : رخنادمَعلاو 5 ع 00 3 0

 نمدخب ) رادكملا فالغ ايلتس ملوهسأر لعهتمامع ىولاذاءاَدْعَع اودسل اّمعاوةمعلا نم سنجْدَقَقلاَو ءارسجلا

 اططخغ خت ىأ نواشم 8 -- 5 3 ه<- ع 5 ع 5 1
 اعرو ةرفصو ةرضخو ةره قو ةقو رغما دمع ةججلاو بيد.ّتلا فقل دش ناو يف تك و

 نش ىف هحرش عمدبشو || قاريسلاهرسفوهيوسسهبلةمورصُقلا دعما (دعنق )» ءالملا معي حاحا هل_تقذلا

 ملا والا يوب وا الاو نم قت ادم دللال نترات ا لا ا 0
 (ةيوراقلا فالغرالا و 3 0 ح 35 7 سارل 0 7 قسد د ّ

 ةرعصو ةرمك نى وشمدنال 2 هنطلفبا ارشلادلق كاذكو هيفدعجادلقمداقي ىلا فنمسلااوءامقسلا .ٍ 1

 ىأ (اهرسكبو)ةرضخم 1 نوير وماملا نولي مسهورسمولأ ءامىلاءامتعجىأ دلك دف تداكلاشب ئثلا ||
 ما ميملا تتوواولا 0 ا ال ا ل ا ا

 هللادبعمم د_-ىفو نوووانتت ىأن وصارت ' كلذكو ةوضرافت كو تال ونوطقرخد و

 موبهدلقي دارا برقالا بالا قسافءاملا نملَدْلقَتَا اذا طهولا ىلع هسمقل لاق هنأورعنبا ْ
0 

 هتعجب هير قوءاقسلا فنيا ٌتْدَلِق كار ءالا نبا كيلي نم طق كضرا تق س اذا ى الامه 0

 ءاملا نم حَدقب َتْحَدقاذا القلق أءاقسلا ىفنيللا تْدلَقو ضودلا ىفءاملا تدلقديزوناهبف 0

 قاح ىلعرحا دلو ب درشاذ ا هق وحى نأ ارمشلا نم دلقو ءاقسلا ف وأ ضوملا ىفهّنسصم

 تلصلاىلانب ةيمأ لاك هفوجىفمهلعجو مهيلعَقلغأ هناك مهقرغىأ ملعمضريثك ||
 و هوم دو همو مه 6 سوو- وسو
 دلقموهاموىثنم م مضأمو د ارخاًررصل اونانينلا همست

 قاصعدلشملاو 5 ادلشمءاعوىف دار ا #* دسناوفارعالا با نعتتللا '

 5-2 ودسموو

 هلقملا اوديلاقملا عجلا لشي ىالابحل عج اذا تقلا دلعي 4 يني وعااهسأ ر

 ىبشعالا لاف تقلا هب عطل

 داقعاروطواروطاهلُت هي 3 فرعمنبا ىداوأ ديزي نبا ىدأ
2 

 م و.

 ديراقملاو هو حاتم يلقالا م مثيهلاوأ 2200 بلا لبقو لدلك حا ةمدلقملاو

 ا

 جيئاغملا ىهو دسيلفا عج ىف اهمدخافدلاقآلاىلا تمهفق مقا ىنأن با لق ثيدسحىفو ١



 (دفت) لادا فرح « فاقلالصف 0

1 

 33 مالم يرعمسلال نأكل دعت 23 ةربول نب مهتم تدب ىف عجو ةجسرت ىف ىرب نبا لاه هنا كنادشن
 0-0 ورع

 لتسلدلاو لاق را ار لا كدعقومتلا كَدعقلاك

 صن هنوك هللا كراع هزل د.عقو مقل اباوي سل كك سل هنأ ىلع

 لمتنا تلاسىأهقاءكرع ةوم عقاو هللا ار عقل عفلا عقومةعقاولارداصملا ب اصتتا

 لامعثلا نعونيسملا نع هلوق نم ظف هنا تلأس ىأهللاكثدعقمربدمتهللا ل د_هقكاذكو

 رعاشلال اق ةنيدملا,ماهسلا شي رت ناكسح ردها و ظضحىأ دديعق
 و مسه 2 م 55د مس تسر و

 هلقرا سمالورقملا تابت: :ءرصشنادعقملا ةةضحو أل اكو #3 دعقملا شيرو نولسوأ 3#

 تالا عار ارح لست رعرملا رق ل هةر قووتماك لوطد سى ضق هطسوةف حير

 9و5 صوتا 7ص

 نم ”لخودلا وو 001 لاا واراد لقط لو 'ىثهاعربالو

 9355 ا ا 7

 فوطلاوةرذعلادعقلارضنلا لاهو هدم - دئارلاباهبنحاطلا نع طدةدعاف برو صولا

 نطسماغق عفصادْفقمَدَمَق لوقت نقلا لبق نمنكلا طسبب سأرلا حن , ا (مدغق)

 ثيد>فو قنعلا ظملغلاوهلقو ماعنلاو سانلا نمقذعلا ىنرتسملا د تفقالاو فكلا

 وم ةو- يمص هم وهمه

 | كلاس ىأ حام ةبمال د تاق ىشملا نبا لاق هن واعم

 ىارلا لاق ع وهف« ىشحولا ىلا لامن اف ا اوهفدفقىننالا
 ه4 0 نى هزم .دو هو

 بامصريغماثل فك الا دق 2 مهنبعأ موالا,تلكرش من
55-7 

 _- 2 مد

 ناسنالا دش لمق 1 ىدحولا بناملا ىلا الئاممَّدَقلا وكلا س 4 قا نأدْعَملا لق و
 سا ويمو س2

 ىل ارعالا نبا دشنأ هفلح نماهرخو من مول-رمدهشمىربنا

 سم )» هوه م ىام ل 1 9 و -و

 00 0 *« ةءابعهلعدافسدفقا

 دفقالا ل قو ببعوهو دل رهوا د سرا د سنو

 تمص ودعو ست وع

 لكلا بومع 00 لا وطلاب ذامللا ليما راج ل

 < 7 ملا

 . وح قت

 هىتجحرددس
4 

 تناسملاىلا لجرلاوادملا ن قلرافلا رمد اغلا خفي دفقلاو افقلا لبق نمفكلا طسسب

 باودلا نمو ضرالا اقع غلم د و وع ل

 : 0 5 اوك 0 : دققلا لستار ا ل--رلاىفألا دعما نوكمالولاك



 2غ/“ذ11111 ]| ]| | ] ]| | 1

 كءغيفونويب

 1 ةلشيلف يآ 5

 0 ا" / 8

 دعقنال كر وثلاقو تراسصىأ دب رحاماك تادل_عق ىد هررفسددح ىلارعالا نبا حو

 ىغتساور' اظنلاهدهاهلمدسقت دةفراصد قعناف ةرسفب مواهاضقالا ٌةجاحدح؟هلآاسيال ٍ؛

 ءكلدعقواهاضقالاةحاح لجسم ال داو اوةكوهاماو د_ءاقلالاو-أ نمد ري_عام كلذ ش

 دعو لاق ” ىوق سلوكلوقك دع 00000 هلك راها ليقول ل 1

 ىأهللا ل ديعُقوهللالَدعق باعث لاقو اذ الا ديِعقلاورمعلاهبق مقجاانم عمسأ لولا ٍ

 غو (دعق) 2 لادلافرخ *« فاقلالصُم

 صاعىب ضعبلدشنأو لعجو
 ل و سك 5 هو

 باس االو ناحاشولاالو « باضلتا ةيراشلا عميل

 تا ل 1 د تاكرالا قانون

 و 527 2م عه 0 7 000 6-2 ع -

 دعقلاهو كي وث ظف-ا ىأرمذملعشب كب ول بصنو هيدر "اطعم .رلاريصتال ىأ 2 رلاهب ربطت
 و2 ه-

 لاحّس سل دوعقلانال هل ىعمالفدوعقلا نعناكن او ةدهريسسفت نعر ' اظملا كلتريسفممت

 راعو همرحالا لئاسهلاس الدعقو همسال ادي هنرعالد عقلوةت كن أ ىرتالأل اح نمهىلوأ

 --0م95 3ىيعو

 ا ادعو كل ذلعف القا

 يي 1 ا رف ل

 امضي ولا ةئكسنالو 7 ةمالم ىيعمس ال نأ دمعق
 نع

 مسوس و 5 57 7 7 ا ع 1 5

 ةسارعالا سرق نعهريغدشن او لاق كعم هنا ىأءنلا ل دعق لاقي فاسكللا لاف

 سدبمو - و سو

 بصعملا ىوأم ماما 5 كلامك قارا

 سا مس 8و سد

 كدت وك اهفم 6-5 | و ماهفتسالا هعمعاجسمقنااهديعق تلقاذا لاك و 00

 قدزرفلال اق اذكواذكن كيملأهّل
 هم وص

 دانا نيدتسسلاب اعمل « هلام أ ىذلاهّتلاكدمعق
 ها هه 0 - رو ع

 3ك ناعغتل ل2_.هقلوقترضماسلع دسعوالاقو د 32 بلا الهنا ءاربعت ةلاو

 قدزرفلا تس دشنأو ةعاقملاٌديعَقلا عبهلاوأل او الاَديشلال
- 

 م ١ أه - 9

 لاقي ولاأف راع ةاع تدءعقامن أ ١ لوش *« هلاغع ةىذلاهنام َدمعَق 3#

 ادعقدعقلاقد و هفرعأ الف 'لدعقامأو فاقلا تفي هلال دعو اذكلمّمئالهقا كَررعَ

 ىهو برعلل ني ىه ىرهوملا لاق 21 همام ىيععسلالثأ لَدعَقَ #23 دشناوادوعقو
00 
 مد م

 لاةباكىوحن لكى حاصوهىذاا كم-اصد ىعل و رهذم لعفب ةنوصخم تامعم_ مارداصم

 ىف هللا ل دعقلمقو هلوق

 قوهصئام سوساقلا حرش

 كدعقامأودها اوشلاحرش

 أمهل.ةفهللا كدمقو هللا

 ةسقارملا يع ناردصم
 مسقاردقتبامهباصتناو
 دعقلسقو هللا كَمقارع
 افملاو مقرلا نععدسعقو
 لاعتهلاامسب ملف
 ىدعم مسقاريدقُس امهصنو

 لعفلا فد مث بايلاد

 امهنم لدباوابصتناو ايلا
 هسفعم ودك ها هلا



 لصالااذكض اتراو ةلوق
 َ ءأ 1 املا .
 0 نيو و
 همعمداض من ةيقوفةانثمو

 اهف:داملا هدول دوحوالو

 هلعلوةغللا ب ةكنم امس دباب

 أ ا فنوهم

 وأءالغلاد_ضصخرلا

 داضمت "لم همءاح ضاخت نا

 هلوقوحاضتفا ىءععة مدعم

 هاسوقن حامعلا ف شرفت

 ميم

 مق لادلا رح « فاقلالصف ل
 لاف“. + هبعطقنم بابسالا دعم 5 ثيعبلا لوقىف بكسل !نبالاقو ددعقربك الا

 دك هع

 نس د عسي ندا راناهلرجسالىأ قلم عطقنمهلوقو ددعقلا نم بسنلاريصقدثا هانعم

 هدعقادقو فرش

 0 مو
 نكي ملاذا بساع نالفلااقيو هبا ىثىأَةَعب © و كلذ ىلعدب

 الحروعمحامر طلال او لاي هؤانأ

 ساو ع ل خ5 صاع رك 907

 3 انما صانع هلو لولا مائل *« هنأ ًاردعقت دبع هنكلو

 (|لاشالو داعمألابن الف ثرو لاقي ىلارعالا نبا واردت راكم نكس دق أ ىأ

 ىلازعتلا ل.مهبشوهو اهك اروأ ف بنا امنلاولبالاَدامءادداعقالاوداغقلاو دوعقلاهنرو

 89 سر وى 8

 ا داغقالاو ءانرتساو ئماطتريعبل افيظو نوكينأدعقلاو دعقموهفريعبل ادع ادقوضرالا
00 

-ٍ 20 

 | قملوقتلج راادعفأ هنملاقب جرضالاددقلاو بستنتالفادج 00

 -. 4-5 ءاسفلا
 هس ئثةديعقلاو اناا طر طفش الح و الا هكراصأ

 و موز بس ود

 سقلاو هالاق هرعت دقوهملعس اي ةسعلا همشي

 2و ل 76 م و ص

 ىملا قارعلا لوح نم منفعحو 58 ادئاعقندعتقاواباوحن عذر

 وي اع

 تفقيصل بد ؛وذونأل اك دياعقاهغجب هيكل ١ ويحق اهند وك ةرارغلا لئماضي أةديعَشلاو
0 

 89 م ومدع»

 - 2 و يك روسو 6

 ع
 ١ دياص

0 2 

 فجبامقيشولاو ا ا تيا ئه ذاه سعودي سك يلا

 5 دعاقلاوسشملا عامما لأ * :زحارلا لوقىفىارعالا نبا لاقو ريدقلا اوهو مخللا نم
 وم عل م 8 ّ 1 0

 ٌةدعَقلاو قلاوثاريسشا او دعات هثالستما نم هناك امَحمملا ٌقلاودا عاقل لاق
26 

 | علا ضرالا* ئطاللا للا ىش ل سقو ليطت سعت سبل ىتاال مرلا نم

 اوهدسلا فيما ٌدعْشم أ لق قاسزهفر ء_كلا. نم تينا اذا ليغ لاف هنم

8 

 هلوقك ة ةوقهضورع نمتصقت

 يم

 راهطالا بقاوعءاسنلاوح حرت 3 دو هابل لنا
 مك -

 ناكو ةوُقتببلا ضو رع نم صنم "ل صافلا.٠ نمفور1اناسقن ءاوقالاد_عوأ لاق

 وهو فاح لا ريغا دن هو ل_لخلا نع صا هرودنتموأ لاق دق اذ هىعست ل_لخلا

 قفط شع نست ال ةدعق لوقت برعلاءارغلا بمد سل فاحزلاورعسلا ىف بع
 م

 احلا ب

 لعجو



 قدمددكقهيوبسلا# تيملاىلاةبارَعلاَب رق أوه د علا ثاريملاو كرا دا[

 ريعوربك الاددجيىلا هنمبرقاىأ نالفنمدسعق أن الفو نالثملا هفرهظكلداو مسح ٠

 ءارتلاّلقداعمالاو انكر ىأن الف نمدّمفأن الفل اقف ىنعملا اذه لج ىلارعالا نبا هسنع ْ
 ىنانعللا لاقو حدمامهالكل قو دوج وشو مترك فارطالاو مومدموهو دادحالاو |[

 كامب رقأ ىأمهد مئاوهلاقي ":هلقهمضددعلاوءلسقلا نما رقثاك اذادد_قوذ لجرأ||

 8 (دعت)  لادلافرح « فاقلالصف

 ى هوس م9

 امئاناك اذا ددعقوددعق ل-رىردزالالاك لماخلاددعُقلاو مراكم اوبرَطسا ن ءدعاقلا

 كش ًاوهنا أ |هيدعش . ىدل اددجُعلاَو و

 2 5328 هو مس و و سه مد 5
 ددد عق هرب اهم د فرقمافق فوت ىرق

- 20 - 

 م همم 9

 0 فمي 0 عاب الفدعتقالاّشو

 3 و ةه هن دع هس 00

 0 2 7 37 و

 بسنأاىف هبا ما 0 ددعق كاذكو ريك الادمان عبي رقددعق ل-رو
 و وهو. ,

 عا ع

00 

 نبش رطنالف لاقيو ريك الادللا نم هوهسهد عنا ىأ مهلسفأو مفرط ديك الإ للا ْ

 وذ د بسنلادمعقنالفلاقي وديع نسل رك الاد اىلاءان , الاريشكن اك اذا ةقارطلا

 سايعلا نب هللا دمع نب ىلع نيد_هدلا ديعناكوريك الاد ىلاءان الا لرلقثاك اذاددِمق

 مئاه ئبددعق لاقي نكد مهدنعءامذاذهسيلو هنامز ايست سايعلا ىب دع ىعئاهلا
 بس د. د كرهلادالوأن مهيأ هجو نمي مذيوركللالولا نال هيو نمديح دع وىرهوحلا لاق

 هان ربةمصلا نيديردلاق فضلا ىلا

 م26

 ددعشب كد ل فاعدالف 1 هلدبو م ل مكشاو جل أ فاعد
- 0 

 لاك ض ميال دعمتباضيأ مراك ماو برا ن ءٌدعاقلا نابل تببلا اذه ددعس لا لبقو
 و هو نهود لا ع تا ل 4 ا ا وع

 ددعتلا مستو ريالشو أ د كرابم لك نودالو نوفرط ىشعالا

 5 مولع

 سك در رالاو نور 5 لرابملك نودالو نورهأ 35 ىربنباهدشنأو

 كارلا هدشنت بلا اذهناءالضفلا ضءيطخم ةيسئاس تي ارو ددعملا ضمقن فرطلاو

 هيدتسح ىف رئالاوهثمومذملا ددعقلاامأو ريب لا لآ ىف ىدعسلا ةّردوىالءارعشلا مهتم

 دخلا نميسلادعلاودد_عقريك لادا نمبسنلاب را لاّقيداد_ضالا نم ةدعقلاو



 ددعقلاوددعقلاو هلوق(؟)

 لكشب لوالا طبضنابحلا
 دفنقكل .هالاىف مهلا

 فاثلاوانهيدنكىناثلاو

 ىرهزالا لوقىف ىالا

 هميععم مأ ى :رتاكرفعك

 (دعق)) 2 .لادلافرح ه« فاقلالصف م

 ءو

 وهو جحرابلاو ناسلا ايف ةدسعوأ» د هيمرهش نم سلا هبسش ةرصشلا 06

 ص 5 2-822

 زعل لعأ قاده م ىدتو دمي احانجو تسي ىذلادار اطادبعقلاو عيطمنل "1 |قالخ

 ةغبانلا لاق دمي نال ادهان ناك اذا
 © 7 ه2 و وى« 7 0 هل 72 وو 2

 دعفم ىدش هت نكالاو 2 هبط فرط نكعوذن طملاو

 م .

 10-5 - رص ا ع

 : دعو هقاطأ هنر دب دعو مم وادق عيوب فوقاطأ ودمي نال : نالقوتبدعقو

 لافامئارقأاهلامك ب رعلا
 بص سس ثا م ”- نوع من هص 65 رع

 انيئاطالا كذَعنعدواهلدعفاف * ةمعا مران رجالا 0

 هر 7 و هد َّ و و ةمد

 ْ برخلان 4م انيفكتفابمارقأامئيمتو اهقيطتسىأ د للا انعدلل ادبعدعة اس 01-0 هلوقو

 ىو دعاوقعمللاو اهنععطقنادءاق رك ولا تدنعفو

 جاوزالا نع ندعق وللا نهةن الاربس فتى حاجزلا لافو ءاسنلا نمد عاوقلاوليزتتلا

 انولوقي ولا ةدعاف تاقد ,وعشلا تدرأا ذاق ضيحما ن : ءتدعقاذا دعاه أ صاتمكسلا نا

 00 اوقلا مهل اونأل اق كلجااذا عماجان ها كيملاذا عض ذاوةأ سها

 هت ع وم

 تار ليطحتا أر وصختءاسنل ارشاعمان !ةملهشألا:امسأ 1|تددحىفو دعا ءاوقلاج .رلاش الثانالا

 لاقياذكعةنسملاةريمكلا ةةرما ىضودعات عجدعاوقلا د الوأ 1 ءاوحو مكسر ودعا ءاوق

 اضنأ ادعاوق ىلع عمجو اد وعق تدع نم "رلعاق ىهفةدعاه امافد وعقتاذاما ىأ !ءاهريسخد

 دعاوقو ساسالادعاو لا اوسألا لص ةدعاقلاو ىرخأ لمحت لو ةنستاج:لذغلا تدعقو
 م9 000

 9 دع ا 9

 رك ناقد ليعمسإو تيبلا نمدعاوقلا ميعارب/ عقرب او لب د رملا قو هساسإت سلا

 تامشح جدوهلادءاو قو هدكم_هكىذلاءانملا ْنيطاس أ دعاوقلا حاحارلا لاق دعاوقلان و

 و 5< و

 ةهلزس | ناهسلاذ اوقع نعو لاف اهيفحدوهلاتاذيعبكر رتولفسأى ةضرتعم عدرأ

 ملسوه.لعهتلا لص ىنلا ثيدحريس :ىفكلذلاق ءانسلادعا شرما ةياينلا قاف ةضرتلا

 دعاوةلادار ًاريثالا نبا لاقو اهّمساوبواهدعاوقنورتفيكل اقف ترم ةباصن نعلآسنيح

 1 1 سلا كر ماه اذا برعلا لاثمأن مو :انيلادعاوتي اهبش تل فسواهنم ضرتعاام

 كليصتن ا اداهانعمناىناثلاو هيف برامضتالو الذ كدلغاذارسشلا نا امهدحأ نيهحجو

 ميثللا نا. ادد اودع او(" ارذلا كذا نو دهاج ودل ٍبصتنافادبهنمدجت لورشلا

 دعاقلا



 انا (دعق) لادلا رح « فاقلالصف

 كارعالاْنبا ادوعق ةركبلانوكنالو كردي ل نيذللا ةيراسلاو مالنغلا ةلزنمب ةركلاو

 ل رلا ديعقو هعمدعق لحرلا دءاقو 0 ناىلا قونلا ف سواقلا ل_.:مدوعق ركجحللا

 دبعقلا تكرم نرش لك ؟نوكينا كلذ هعتمال فورعلابرعالا ثيدح فو هدام

 لامثلا» نعونيهلا نءهاطفاح ضلك اديعقو لعام ينعقد كبحاصيىذلا

 قيرف 0 ا يعقل اعشلا ع ليزنتلافو

 لوعف هدو لمعفو ناد.عقامهودحاو ظفلي ثنؤملا رث وعجاونئثالاو د-اولادمعقلا لبقو

 كلذدعّد كف ئالملاوهلوقكو كبرلوسرانا هلوقكع جاونانثالاو دحاولا هيفئوتسيامم

 دحاولاركذ صحا كلا كلر ءود مع ني_هلا نعهانعمن وب وننلا لاو يسهل م

 رعاشلالوقهنمو بحاص نع
1 

 فاش <2ىارلا اوضارلدْنع 2# 2 00

 لوقدهلمو ضارئلدنعامجتن ا رالو نامضارل_ هلو

 دوغ تنكو ناكدقأو #* جام ان نأ تنعح ىف قدررفلا

 عار ريتال لاف ارم هند ةدبعقو لج رلا ٌةدمعَق قو نيرو دغل ةيإلو 1

 قغاهلو اهردصنجانيداب هع سا

 هنآرعا فازات دبعلات هداستثلذكرملأ رمح لج رلاةديعقو دياعق عملا و
 هوعع و قت 2

 عجب نلت هاذا 0 سشارهلا باكل ثم هدم

 عرمتملا لسالا, فحول 3 . كراش 55
3 2 

 9م 9 كدصو م <. هَ

 200 «اهدو تلا داعق تن

 قو 2 00

 هاب تمأق هتطس ىناقنلا هتبح نواس لا هيمذءامتوهو ة ير ةمكحم دم ىربنءا لاق

 < و2 5 يرض

 دعقمأب اوهّتمدحىأ هندعفأولبرلا ُتْدعَت لاقيو حاملا لسالاو ىل ارعالا نباو باعت هاكح

 ا ماس د هسو

 رخ الالافو 23 هدجلاو رباعي 3 ا دعةمودهل

- 

 3 ا 51 و -

 سيك ةشةن ءالوماوسالو 2 دعيت بلا فدعقمىل سلو

 و 3 سمعو

 نيدسعلوقهمهو جيلا فالي هنمريطتد رئاطوأ ىظن م كارو نم كان ًامديعتلاو
 و س - د < واق سس ا هل

 بضع ةجيشولاكدمعق س دن 35 اوفيعس لف مهل ىرحدقلو صربالا

 (6 برعلاذاسل - غ7)



 (دعق) لاذدإا فرح * فاقلا لصف 255

 ُ ىل وه

 7 رك تو عاضيااعرلا سك #2 اهقطْنَألوشلا دوعقك ةسوكعم

 مالكو مهضعبنم هستعمسىذلا مالكلاردارز نمٌقاسكلا دنعاذ_هوىرهزالا لاك دوعَق
 و وس © . 5 3

 ىلا صواقل| لثم دوعقركيلإو ىثنالا ةركملا صولق ىه ىنارعالا نبا لاو هريغىلعبرعلارثك أ

 نمدوعشلاو ثيللاريغلءاهلاةدوُعق عمسأ لو عجملا عج ُنيِداعقلا منا دعق هعجب .و ركذااركسلا الا

 ارا انس هلع ناب نك اذ فدو نو كرا نمءرهطظ ن كم أنكر نخر كللاوكلبالا
 هلبانم ادوعقىارلا دعس ناةدعملارضنلالاكو اصواقنوكناماوادوعق ةركلا توكت

 اذكب كلرحاتسن ارا لح .رلا لوب بوكرلاداءتقالاؤادحاو اش دوعقلاو ةدعقلا لعش هبكريف

 يك لدنناو تاشىتم و تام لبالا ن نسلط رت ُكدك ص ءاشملعىا 0 انملعو

 را رايات اطشلا هذي نةنسابلا مهّللا دمع د دح ىفو نواه د

 الا نوكيالو لاو ب وكرلل 0 رلا دعت ةءامباودلا نيو كالا نبال تاودلا نم

 ةاتوكتناهانداوبكرتان ان الا سوما دودو رك ذدوعتلا لبقو اركذ

 نوكي الءاجر ىأث ي دح ىف و لجوهمث ةسداسلا ةئسل |فلخدسفل نىلادوعق 8 ناتنس

 وُغ عربات ريعبل انالْلّذآو هرهقىأ امنا يلعت أن ملك دوعقن ملذأن وكي قام لج رلا

 ثانالا نمصواةلاو روك ذلا نمدوعقلا لم نبا لاق ولصفلااضيادوعَقلا وةناكتساو لدن ع

 وهوركي ودوعقامنت توكم نا غلبي نيح ضال نيال لامقيتدكسلا نيبو ةعيلاف ىشنلا لاق

 ىارلااهدعتتّتي ىتلادوعقلا نماذ_ه سل ىتشملا لاك ثانالا نمصوا_ةلاكروكذلا نم

 ىىشبلااطخروصم ءوبأل اق اناا :اب اذاركملاةفصوهامنا هناادأوهداز ماع ل مو اهمكربف

 نههجو نم ىارلا اهدعتقي . تلادوعقلار نأ هسيكن مدرسفاهفأطخأ بوعي ن عهتياكح

 نموهو رك و دوعقان' ْن اوكي نأ غلب ىىح صافن ا نءاللاةي لاق هناق بوقعداماكنب رخآ

 ثنآهنا ىشدلا نمنياطخلا ب_اوىلا عع حو ني- ىتح ىتشنلا لعف صول _ةلاكر وكذا

 رمسغبرعلا هفرعت ل بالا فدوعقال هنا ىناشلاو اركذالا برعلا +_:عدوعقلا نوكنالودوعقلا

 نكعيىأ بكرينئحلبالا نمركملادوعقلا لع برعلا تير ولاق تدكسلانباءرمنفام

 ركل الج ىمسىثا اذان ب نآىلا ناتنس هلع اننا كلذ داو لاق بوكرلا نمدرهظ

 رار سواد لوم نم عم 00 0 ا مجدل ملك و

 | دوعقلا نوكيال برعلا نمتدهاشش نملوقريسفتلا اذه ىلعوئرهزالا لاك لك هام نا



 | خامشلا لاه عدافضلا ْ
 6 1 و١-١ 2 5 ا لوح

 ٌوفاوَقلا ٌتادَعقملاالاءاملا ىلع * ارم مشا سن آن عمدساو نسحو

 ةمرلاؤخلاه تاريطال طرت ؟ل بقال عارف ادا 1
 2 6س 6 98 ع

 لقالقلاداصت نماضقرنويلع #3 رقم راقب

 ود-و 7 د هم و 3 و. 95 هس روسو

 امأو عاركنع رسنلاح رفددعغملاو دعم ل ةةسد لرب اطلك حرف لبقو رستلا رود
 د

 ىراصتالا تيا نيمصاعلوق

 0 را 00 دك و 4 سدو و9

 دقوملاب 221 لثم "ةلاضو #2 درحأر وكسمن مانو د دعقملا شيرو نامل وبأ

 دءقلا لقرب رار انور و للا حراس الا ءالا نيا لاك لاق سايعلابأن اف

 0 ل يلا سا

 ىماهسلا 3 + رب ناكل جر مس ادعقملا ل. .3و هئيردخ اة ديص ى-هبشقك دلارستلا أ

 رد لارصمنمةلاضلاو ل 5 الن ىرذ عافدع_ةملااه شارماه_سىجمو نامل وأانأ ا

 - 2 © سَ 9س

 لدعتةاو ' د مكاو تح ةعسرلا تدعو اهدقوتارج ان ماهسلا همك ماهسلا اهتم لمعي

 درع وص <

 تدعقو مدخو مداح اولاف امدعاف عجبوهو راغدلا لذغلا ل_قو نيا مدقلاَو ك_سحىأ

 الصاادكو اذكدعاشلا| نم نالفضرأىفو هساءدعُقت عذحاهل راصدعاق ىهو ليسا

 هو ه5 9
 و 172 راعى دعم يدق ل جرو ديل ا هدعاقلاو سذملاىلااوهذ

 ناسنالا ةيله وتشد هك لا امها ا براري اة دولا

 يل 2 ع 0 0 ه-ِ ىف ب هش

 تادعنملا 5 ردنا لاق و اهممشاام و هوم عم ةدعقاب لع سلع ىلا ةسعتطلاو

 تادقك هغيسو راهن عشلاو نارا والا تاق شلاو ا
 و

 قة دسو <٠ و

 انه دل أ أتاناز 27 مهف 100

 وو 9 ورع تا وس يارع
 نمدوعُتلاوةدوعَلاوَدعَعلاَو ةداخ بوكر اللجرلا دعي ىذلا تاودلان . مةدعتلا ثللا

 2070 89 ىك وو دى 0

 اهدعتقاو تود دقو هعجو عاتلاودازلا لثسو بوكرلا كارلا هذنقام ليالا

 لاو ةحاح لك كارا هدعتشي ى دااوهليالان هدوعشلا لدقو ةدسعو ألاف ادوعق اهذذتا
26 200 

 مهم اوح فلجرلا اوس اذا تاجاحلادسعق ودنا ل لاءاسوريغصتبو تر ةيسرافلاب وهو

 هتقانفصي تسمكلا لاق



 (مدعق) لادلافرح « فاتلالسف 2 6
 8-2 3 1 را دك 1 .- تت صاع

 دخاامرادقملح رلاةدعقو و ىسحامىالغشالا مالا كاذ نعي دعش ام لاشي تيكسلا نبا

 همسك عه .. ووو و2
 لاق هب ويدسهاكح لحب .رةدعقءاعت رهو كاذردق ىأةدعَق ردد ع ابرأ نا :قعومد وع ضرالا نم

 ةدعقرد# اهرفحركلا دعقأو ةكرشلا نينرالا قف ترتحانكاسنلا ىو هحولار داو

 3 دم ترغتحا ارا الا نيل هتناوكبلا ميتا ضرالا و ىلءاهكرتاذااهدعقأو

 3 دعاف كاسنا لوطاهأ وطأة دهر رن عدلا لاقو مهدنعُةسهسملا ىهو تكرتفاهؤام

 لبقو ةخاىذق ف و هي دعشت برعلا تناكرمش مءاوهوالاَر وش ىلو ىذلارهمشلا مسادعقلا

 لأكو ةدْقلا ٌتاوذع جلب او الكا بلطو ةريملاووزغلا نعوسهلاحر ف مهد وعش كلذن ىمم

 دخلا ءاوخلوقننا سايقاولاف. متاع هلا ٌثاوذ سنون لاك بع رتفىرهزالا

0 

 ىتلاءاشلاري غتكلماللوت اوهناع تت رشوا دعاق تلج وقفل .رلا ىلع وعدت ن درعلاو

 وسو 7

 محلا بلاح نال غلا بات رمق كلت انام الكا تكلمالود دوعق نملك

 لجرلاقيو ءابوقالاو فا رشالالاملب الاو ءالذآلا و يعض !لامءاشلاو ا دءاتالان وكمال

 ىلانوُسسيالْنيدلادَحقلا لق 5و مول تاويدالنيذلا علان دعانا ءةموقو وزغلان ءدعأو

 ِن هرعو 20 دعما ىلاب وسمى دك لب ل ر نر وراس دعق ىعسديو عمجلا مس اوهولاتقلا

 9 سدو و شت وده ص

 اولافامدسعاف عج وه ونوبراحيالو نومك نيذلا ةارم كلادعقلا ىلإ ارعالا نبا معو ىمعو

10 

 رسعاقح ميكستلان و رينيذلادسعقلا ىأر ىربئذلا حراوللان هئدْحتلاو سرحيو سراح

 رمل بر شين أى أي نمف نيد ناعم ضءبلاقو سانلا ىلع جور نعاودعقممنأ
 لاقفهنعدعقدقو م هملاى رع يتوابفلاب ري بإسقاط

 ه5 روس س95, 35 2 هضم لع

 اميكضلاني زيىدعق #3 اهنم نسا موكاكست

 و99 ع 7 وةةصر سد 0110

 هيدر ىأ هندعشو هه ميلا حرلاذانالف داق هيلطيملاذا مالا ن 2نالفدنمتو

 لسع و 20

 0 راولاةو 00 ع ههعو هشحاحن ع

 دى هو

 ١ اكو لمادا اها اطول قش :للجرادعفأو ىلا رعالا نبا ءالكرصن

 نملاقن تنز دق: ان ادو دا ثيدحىفو ب ٌلارحال ىسءد_جقءادهشز اذا

 َدوعشلاَمْرْلا دقهناكميةنامتر ءامقلا ىلعر دال ىذلا دعشملا دعس طئاحف ىذا  دَحشملا نم تلاق
 ٌتادّمْتملاو ضرالاىلا اهل _هفاهك اروى لبالاذخاي ىذلاءا دلاوهىذلا داعُتلا نموه لو

 عدافكل |



 ا لا 2 ل اد تحبس د و هيا / 1 را ا الا ل ا , ع 1 7 1 7 عسا ل ا صيت © ع < هو
 00 1 0 22 01 0 ار او 5 ص 5 9

 4 يس

 مهب (دعت)  لادلافزح  فاقلالضف

 0 35 تاه هم و ةردءو 4 ىم هه سى

 ةطفعأو هناكمت وعفدضرت اقل ع ًاداصقالا و هر ”دصق|فة.> هتضعلاقي ناكملا

 لطخال أ لاق تنم 7 0 ةأوهناكم لَعَو راصأ اىكا تلا

 هرس# 1 هو <

 ىرذيالودمسي كارلا كمه 2 ىئيسردا دق أدق تدك ناف

 6مم جا تل 9 سس 01 9 5و

 لفمهس هنسروُأهنسعط اذا لجرلاُتِدَصقأ همها ٌتَدصقأ او ”لبعش دح ىو لسعالوىأ

 ف ولن بد جرعشف 9و دم وف 3 2

 8-28 . عمم 9 78-069 6« هلع و حج :

 ادمعتنا اواهنماطخت ا ا ىعلس نم م ىلق عيصأ

 دسأل اق " تامىأدربغو باكا دعو اعيرس تومي مضر ىذلا أداب

 و و دن ص 22 2 © مساقق سس

 اهماحم كلا فردوغو مدر 3 تجرضوباسك اهنمتدصقتف

 © سس صص عل

 دج لاف اصعل اًديصقاو هرسقا د صف دصقَو

 هو سد © ع

 اصلا هو أماظعسور 23 اس توسح ى رم اءاسنلع

 ىثعالال 0 ويد ىهوناسالا دعب اهب هنال كل ذب ىعم

 اريمألا عاطأ ةانقلاردصد #2 البلا ىفَىكَقلا ىداهناك اذا

 سلج أ ادعت دوعتمْش عقم ادقلا سبت (دعق ) ها 22 مسوعلا ادصَقلاو
 9و سوم 3 صرع م ةهءودع

 ةدعقفملاو دادضالا نموهو سلج دعقو ماك ىأناسنالا د عقديز وأ لاقو هبت دعقوهندعقاو

 89مم

 هءوسسلاف كت دعت مول دعم ىف نررا فابسلا اكو د دوعقلا ناكمّددععملاودعشملاو“ "لفاسلا

 هنكلو ةلزتملا كلَس ديرب كيدينب نمت اذا كل ذو نرشلا فأ ”يباقلا دم نموها

 لعلوالاوهدل عد هعف 0 ,نمبرعلان 3 وتدبلاىفىآتدمل |تاَحداولا الص راويدح

 را فلوو تل اكومقلا ن مبرْضلازم كلايةدعقلاو معصوم تست

 ةلهلا رع :وهوددحا اوةدعقدعق ىديزملا اهرك كا ورب اظناهل وىنامعلا | لاق ةدد>اولا

 نمتحالاهاَسَقَدوععلاذارا ل قرمالا نبا لاك ريقلا لطَدسْسم نأ نيستا ترد نانا
 تملا مارتحا هيدارالقو هنععجربالوهمزالي نأوهونْرْخاوَدادحالادارا ل دقو ثدملا

 لاقفريق ىلع اكتمال_ترىأر هناىودو توملا اوتيملابانوامتيلعد وعّشلا مالا د

 كلذبدعقاحز ربنا هوغو قا ومالا ف سانادوُمشومُم ءاقكاوو ربقلا َبحاصْدْوتال
 دشنأو ماه اقبا6ناكملا

 ”س نو عهر © سس 00

 ادع هىذااالوادعالو 2 اددنعتمدج | ىقحبوق



 لصالا شمام تلصفتا هلوف

 ها تدصقناهأ اوص

 جلا ماداهاضعلا ةرمشم هلوق(1)
 سوماّتلا صو لصالااذك
 راش مم ىف هحرشعم
 جرم صوم ولا

 نمريسشك ىف ىو هاضعلاىف
 اهلي ربا مانأ (رجشلا
 (وا)ةصخرناصءاوفرو

 رضا ناصغالا): 2

 نولي نولتتتن أل بق ةيطرلا
 افرحافرح ما (دمشنو

 (دصق)  لادلافرح « فاقلال صف 5

 أ عجبا ءانن ىلع ءاجنامدج أ اذه شفخالا لاق داصتأع ورسكنا اذا: ىشلا نمةعطقلا رسكلا
 سوي 2 - 27 مص ع

 ةخلاذسقو فتكلاوأقاسلاوأعارالاوأذشقلا نم معدرلاوأثاثلا ىو مظع نمةدصق هادصقو

 در ”دحاونيعسلا ظ.لغل ائادِصَمل و 0 !دقواهكصواهرسك غو وادب

 200 ري سور © س م #6

 باعت دشنأ مدس طع :و ةدمضصق
- 

 سمس ووسو هس 59 7ومسؤوةدمو ه9 وس:

 اصلك معلا ناكوالاز / 5 0 مطيال كوك وكرتم»و

 تاصفنا اذاو ماظعلا ن هتجرخ اذا ٌةديصَعلاو حي أدِصقاذدارأ تق اق تدشناو ات ىأ

 ى وع ىو مو + - هد
 ققوفو نيعسل ا نودوهو 00 ا ٌثدصعفت :القتحرخوأ اهعضوم نم

 دسز أ لوقدشنأو معلا نم سبايلا دصتلا ثيللا لوزوملا
 مص و 2 وو وهسص هى

 دمصق ريغ هرعت تف رعملاب هدازناكموقلااذاو
 ره س

 م و2

 اهدرصق و اهدالحأ قابس *«بقنملا ذاع دامص 2 دا ازيعبل | مانس وان يه نيمسل اًدبصَق البق و
 ا

0-010 0 

 ةنيهدصلودصفةقانو دبس مامجانلأ ساو سماملا لإ الان كوستا لفن

 0 قنا بةيسجةلتم

 اهمانساسوكوأ السلا دبصق 3 ةييصقألا قمل ااقبتعَسو

 لدخالا لاق س داملا م للا دصَقلاواضيأدمصقلاو

 ه ورع

 رعانلا ديصقا يفد ازكي « ماعد ىلا ضرالا ىااوريسو

 لامفأوكين ا نع هدسسن لاك 0 داصقأ عما باو 4 داو

 و 8م 3 مساس - -

 ِ نعةريسخلالادصةلاودصقلاودصقلاو ٌةرصَقلا فورتملاونتانلا رطلعالا اعف عج

 ان 0 ا

 هاضعلاتدسقدقوو عين ألةنالامواهمعاربى ةوداضعلا ةرسم لاذ لك ةبئشخ نأ

 هه س يس

 ةرمشملا دمضتلاو رطمريغنمليللادرباذا فيرخنا فتدثب دصقلا ةفشحوأ لاك تد-دصقو

 ليلو ةقيشحىل نع

0 

 اهدمصق: فري تالءلظاهيلع #3 امو لابحلااهافعدنالو

 : ةيطرناصءاءاضعلا ف قرولا ظقاادعح رك فورآلا (6)مايئءاضعلاةرْشَمدَسقلا ثلا

 ىو 0000 5 اه 4 --آ نا لا

 نآلوشت ا دةرجم لكنمةدصقا !ىارعالا نس الافو ةدصقامنمةدداو لكى عسف صاحرَهَضْع

 ىعل _ةةلاودثدللالاقو لاح لك ىلءلْمعلاداصقالاو ىعصالا "تش امّلوأا,تاسنرهظ
 ب

 نادحكجلا



: 
7 6 86 

 7 42 ٠ < يح كد و نس ايل ا تلرربد فلن دلل يكل
 3 ل ١ 59 3 ل ١

 مو (دصق)  لادلافرخ « فاقلالصف

 زاجرلاواندصقمىلعّشسعأ * زاكألا.اهقانغأن عمدت *ف راه هزهلا فاعلا لم ٌتدرودا

 لديالا ممدوح ندع هر ل ارع سل هنا ىلع دن لعفل ارثكتل لعممانههديد اربامغا 1

 لاقو ةرثكلل عوضوملاعفو لا عفوهو زاجّرلاب هنرقهتأ ه.فنيعربركنالهنالوثكت ىلءأ|
 ناتيملاو تنءامهني سدت اًطوملاناّبباارعشلا فدج ويداكيالاممو شخ الا نسم اونأ

 نبالاه تاببا هثالث ىلع ناك امةدمصقلا لع تا. اةثالثالا ةدمسهقلاّت سلو ن ” اطوملا

 لاق ةدمسصقت اب اًهنالث ىلعناك امهّتممستل كلذو زاوح سفخالا نملوقلا اد هىفو ىنح

 ىعدازاماماف ةعطقرشع ة سو ةرشعوأ تاس ةث الث ىلع ناك امىهس نأ ةداععلا فىذلاو

 طيسلاولي وطلاوهرعشلا نمديسصقلاة يس شفخالالاقو ةديصقبرعلا هممستا اف كلذ

 هءىغتام لكوهو ٌماملا ف فخ او ماتلازحرلاو مانا ارفاولاوءاتلا ديدملاوَماَنلا لماكلاو ٌماَتلا ||

 ىناهتمءاجام متادب رمال رفاولاو مالا ديدملا هلوق عم رفيشلان رودغت مهعهست مل 0 !

--9 

 هجوتلاو مازتءالا برعلا مالك اهعقاومو د ص ق لسا ننال حرطم ضوف ره |
 دقناكَناوة-#قةءقللا ىفدلصااذ هروح وأ كاذ تاكل ادتءاىلءئشلاوحخ ٌضو.ملاودوملاو

 دصقناك ةراتروطادصت كنا ىرتالا لملا نودةماةتسالادصقب عضاوملا ضعي فص

 ناكمجو ىأقرسكلادمَقلاو اعيجام هل لماشهجوتلاو مازتعالا:ىرخ ل دعلا
 رزوهءةم و وموزو 78 مسس 9

 هن رصقو هدصق|هبد_صق فصخلاب هرسكلاوض لق و هل ع كح وما دل وقت

 قو تح لس مم 29

 بلعثت دشن ادصقتو دصقناق

 -95 5 تقمص جا سصسصسص سس

 فضلا عاربلا لثم بصق ىلع د اتابع ل تو اذا

 دسك ة رار تاق لاح دصق ع جاو هنمةرسكلا ةَدصقلاو ريمازملابةقانلا توصءبش
1 

2 

 نام .د ىح نيفصتلا و ا عراد دقوداسفأ جرو تزسكم امرا تدمع رولا

 و درع اك

 تالا دصقنولو دالة ودصةئااولاك العلا وا اا يه 0 5 ةعطق لكو

 2200 ا :|نمدرو ودص عنتجال لت ىلعتعن لك

 27 هذا هوو 7 62 نماا د

 اماوشلا ىدباءناصرخ عدت 237 اهناك قلت نارملادصقىرت

 حاملا كالا رب ادصقانقلا سن انأم-يلاورقأ +: :نتالافو
 و -- هم هت © ل نق سس( ث : ١

 ٌةدصقلاواعطق ىأا دصقتراصو ترسكنىا ٌتَدصَقُم تح حامرلابةسعادملا تناك و دلسا ىفو



 حلاءاسنلا نمةدصقلاو هلوق
 سوماقلا صن ةولصالاءاذك

 ارمادا ةدتفتلاو

 لكبمتت ة ةماثلاة ىظعلا

 رطلارضقلا لا تاودس

 ها هيحرش

 2 (دصق) - لادا فرح و« فاقلالصف مو

 هم
 ةعرس لكون لحرلا نب ةعبرناك هنا دصةااددارا لاك نة ؟ثاكلاق هيمص

 هم

 لاجرلا نمسا لش نا لاق عقسالا نب 'لث اووهلمغطل اوبأودصةوهث صقانالو فرشم

 دقوري_هقالو ميس سل ىذلا لاجرلا نمدصقملاث ال لاقو ةعب رلاوهو دصقلا ىنععن ب
 سلىذااوهثيدملا فدصةملاريسفتفريثالان لاق اضيألاجرلاريغففتءعنلا ادهلمعتسي

 دحا ىلا لمجال ىذلالدتعملاو رومالا نمسا هيءىبب هذ ناكمب!جالوري_صقالو ليوطب

 ةدصعماو هنبعاالادحا اهاربال تلا ةماهلاٌةمظعلاءاسنلا نمٌددصَقلاوطارفالاو طدرغتلا,فرط

 ءطبالو بعتالريسلاةنهىأ ةدصاق إءلءاملانبوانش لاقي بير قلادصاقلاو رمصقلا ىلا ىتلا || سب

 لاهو هزوةدكوهلكل كل دب ىعسهتشارطش بيدبتلا فو هناسأ ارطش عامر ثلا نمديصقلاو

 ارش وح رلاو لحرلا ردم براطضا ران كاايضاكالا ودُمعاو دصقانالا ديصقىب هىنجْنا

 رصقام يفق امدقتادمأو مهدنعرت م ”تامنا كانو 0

 نيدارهاضيأ :حرلاو لمرلا اكن اواد وصقم ادا ص ىأ ا دمصقروو 1 ور ةصق»

 ةئيفس عجبنيغسك ةديصقلا عجبدصُقلا ىرهوملاةّدساولات اهرودّئاصق عجلاو نيدوصةم

 ءاهالب دمصقلا اهيلععق ودقةدحاولا ةدمصقل |تنأ راق سارا دبصق ودُتاصق عججا لمقو

 مويلا تاتقو عمسلااذاف ت+ رخل اوقك اعاستا سنج مسا. _تاولا ىلع عضو هنال كلذاهغاف

 دسملا ظفللا هسقنفهلل فتحا هلئاهنال اد.صقىم-لءقو ءاملاتب رشوزيخلا تاك وبئذلا

 يا دضو هتلر دك يعدل نيس اوهودبسقلان مهلصاوراتخلاى ءملاو
 رم ا و

 مص ص ادب

 مالكلاىفَنهسلاريعتسس:برءلاودصقت الو هلاك عج ىذلا بئاذلا لئاسلا ملا وهورارلاو

 5 سمس سو حسو هس سو

 ىمع”لبقو بزهودوجو مهناذا دصقر ءشاولاهو ديجىأ نيمسمالك اذ هُلوُمَدَد ميصفلا

 هلاببرطشام ىلعامسح هسا وادسق ادت هلاب نميلعج لئا نال ادصقمانتلارعتلا

 نمل -.عفوهفاباضتقا هب ضاق وهدي وحى د تحاودر طاش هسفىور لع هناسإ عرج

 ها مالاوهودصقلا

 اهلىَدٌمهاواهمآورعْنيدانز 5 اهلىّدّتها ايا ُظ نم مالئاقو

0 

 ٌلمرأو رعاشلا دصق أحرز رب نبا #3 دنس ءالَعل امس ادا #23 اهفلوشي ى جلا هن دمصقدارا

 -س هرو م -9ع

 لمت لصاوولاطًَدصفآورعاشلاد_هقوزتبرلاو حزهلاوٌلمرلاودمسصقلا نمر اوحزداو

 لاق دياصقلا



 ين ىري (دصق) لادإا|ف رح * فاقلالصف

 الدمأت ه رو دصاقريغقي رطاهتموىأ رئاجانمو ةحضاولانيعاربلا و يطا هيلا ةاعدلاو '

 ادصاكارفسو اني رقاضر تاكو لزيزعلا ليزتتلا فو. بنرقلهسدصار سو يتتس لمس

 ىوربو ىبلغتلا ماعلل اونألاق لدعلادصٌقلاو قاشريغىأ ا دصاقارئسةف رعبا لاق كوعيتالا

 : يملا لوالاو مكمل ني نحرلانيديعل |
 و 8 س وم

 هينا دروب اهني 0 ىضقا ذا اموهىأملا مكسللا ىلع

 عق :ومهعوقولهعؤ رز عيتد عق ومص عف ةواوهفدحاإةدصتو نائب ودار اسهحالا لاق ْ

 نبا لاب ا رعالا ىفامهندب فاو هل يقال فلا مانعم نال غل انملل هعف :رعارقلال اكو عوذرملا

 لدعي ىأدصقي لب همكح قروجال نا مكممل هيلا قأملاهمكجىخإ درملا يكسلسا ىلءةامعم ىرب

 رويال نا هءاعربد قت اريصب هنال ىنعملاداسةارو النا هلوق ىلءافطع هءصن لودعفراذ هاو

 ىأ الا ىنععربخ وهو دصقو نأ هل بني و عملا لب كلذ ىلع عملا سلو دصقيالناهسلعو ||

 دصقلاثي دما فو نعضربل ىأنهدالو أن عضريتادلاولاو ىلاعت ةلوةكلذكو دصقملو

 وهونيفرطلا نيب ط_ولاو»ولعفلاو لولا فرومالا نهدصقلا,مكملعىأاوغلمت دق

 1 ل م و ديك انتل هرارك ودك و ملا ردملا لع دوصام

 ذاقءالادصَقلا و الدتعماقد هرطىآادصاف ا اه مكملع ثيدسحلا ىف و اديس ا

 بلا 9 ل 8< 5-5-9 ين و هس س له آ رم

 كما ىأ لدصقو كلدصقوهو مالا هملا فدصقأ او هلدصقوادصقءدصقب هددصق مالاو :

 هنلنلا تنسف لسقو لسع لوقا ناسنا انس و 524 انعم هنوكو

 لافو م و ىعع

 سدو م هو 0 ه 8 58 مس

 دبصق ةسبلعذن ع لانك #* كح رس ىحاصو تعلق
0 

 ساو سس )و ج سر

 رشقتلاو 1اس نار اطارفالا قال وشلا قد سَقلاوةوحن توحنهَدْسقتْدَصَو م

 3 3 3 5 4 ' 75 دب اس 9 - 5

 نالذدصتقاو دصتقادقوةمفنلا فدصتقمنالذ لاَ رثَعم الو فرسالنأ ةسعملاقدصقلاو

 2ص 04 7 7 8 3 ع ا

 ليعيال ودصتقم لاعامثردلا ىو قداسلاو ماظلا نيبدصمقم مهنمو هلوقو ماقتسا ىآهر اة ىف

 ا 1 ءزديدصقا وشم ىفدصقاوىلاعت هلوقو رشا لو قاغنالا فف رسيالنم :رقتفاامىأ

 14 هَ

 سلدصقم ف فو رعل ١ اودصتشم دو دس لح رز وانو وسم ىئماذا هميم ىف نالفدصق وادي ىلع

 لاذ ليفطلا أع متسباا»فوطأ تنك لاك ىريرحلا نعشي دحلا فو ليئشلا الو يلا ١

 ناك يكف تلق منلاق هتيأرو هلت لق لاك ىريغلسو هملعهتتا ىلصءتنلوسر ىردحأ قيامأ|

 (؛ب برعلاناسل - غ5)



 (دصق) ٠ لادلا فرح » فاقلال ضف م0
 كا ع ةجاضسو

 2 2 هوت

 0000 لو دانا اهبكب تعضناذا ىحاهيلعدقوب قوراهل ةراخ

 اذا تح اهيلعد قو قورخ ىل موس راذتاها نادم تلا نا ا سدا لاا انلادنر و

 مهضعر لاق ولافدم قرا علاراسات ١ تدب "قل اوتملطى لقا ر | وضايخلا اهبتدمر 7 تعضأ

 ا رم ضوحو فرمشملا دمرقملا لمقو يدر كال أ رعب ىلطما كَمْ

 د رءو سو

 ةراخاواز 7 - الاي ىيهدهرقمءاش وساق مص ىأ لاك واضي ا ةغبانلا تدب دثناو اقيضناك

 لش مالكق دمار لا لاك 23 لوزلا يالا اعاد مارق 3 هلوقىفىمدالالافو

 - و 5 سماد 86 3 7 2 را

 ُدبمارقلارادلا ى- اوطا لاقي كارعالانبا_ىدٌسمرق ةسورلابىهل قو تاماجلارجآماشلا
 75 س

 حامرطلالوقىفتدكسلانءا ر هرصشلا دبر ةلاودصر ةاهدحاو
 ا 5 هم و 9ص 5 ص دب م 06 ب نعس

 دمؤغال ٌةوط يس 0 هزل ىرخاهل دسك اج رح
 م - س 2 27 ضل سم -

 ةرنسص 25 :سو-2 وى ى. م 89 هلع د

 دمر لا نوهس 0 َّ 95 ماو نهف لثم ىلعتردُ

 زل لدشع وروم

 ديمرقلاورس 1م تاوذتار ًونومالاة يطألاو هلي وللا طلاب 0 ةلالاق

 ةوُمرءاهدحاو لولا دالوأ د مهار ةلاوُديمارقلا ىرهزالا كوعيلا ي دفومرصلاو ةيورألا

 يد و <هم

 0 طبقا 5 قاع ىذه ىلعرهش مام ا

 كورال بينما هاضعلار هز تسول ود وقل عب اور 1 ..الا يمر لاو

 راتلا معانلاده هل ثمل | كا لف الا (دعرق) كس نعل ناكل مر نقلا

 كاب ةرلاف ىرع زالا فيمصت يف فاقلاو اهلا مض وءافلادهرملاودامنا ىرهزالا لاق صخر

 ماو ىوقلاة بق رلاةتيلغلادو.سقلا (دسق) لوعولادالو أد شار ةلاودمم ءارقلااضيأ

 لهاا نيلاةرثكةشيشحرسكل اهقدشقلا عمنا 5 ذو -قاساف ىرافألا مَ 3

 حيا ذادب زل لفسأ قبىذلا لفثلا رفرف بلاقي ع لمقو ةقيقرلا هد لاةدْسقلاو

 لت قلت اةدلملا تعلطاذا مهلا وأ لاك و هعج نوسلادشنقاو انممنخلقروسلا

 وصي اهلهفس انك 0 رق ويانا منالقالأ تيمولاغةقالالا وّدصالقاو رالاةدشقلا ىهسنو

 ١ كلل اهلك انو ءانفاص وسلا جرو ناك اكل فرغ دوهورعش عمرالا قبب نودلا

 اد دب رطلا ةماقت _دادضقلا (سق) ةدادُكَلاودَدْسقلاومَدنعلا نمسلا لفثل لاقي
 5 «س

 مقتسملا قي رطا | نيس هل هللا ىلعىألسسلا دصق هللا ىلعو ىل عت ةوقد دصاووهفادصقدضب

 ءاعدلاو



 00 (دمرث) 2. لادلافرح ١ فاقلالصف

 0 رو در عجب تح فيعضتلا اره أامغاو عم د رخاظملغلا ناكمملادور درا ى 21 لاف در دي دارق لا نا هب
 هل تىوو

 ثددحلاف و نيلادلا ةهارتديدإ ارقاولادةدقو لاق دا ارق عجلباو مغديالو 00

 اضيأةي وتسملا ضرالالاقيوهنا اوتصحت يناكضرألا ن نمعفترملا عضوملاوه ودروس
 وص رود ا 5 و5 مسوس و جه ِهٍ

 رهظلاةدودر و هنم ف رشأ ملا ةدودرقو اددرقتعطقدوراكلا س تلا ددرق

 َّ مه وعم 97 -

 نمو ٌكراحلا سرفلا نم اسيسلاورعونأ رهظلاةدودرقءاسيسلا ىمصالا هت نم عفتراام

9 

 ةراقفلا ىه ةدوٍدْرملا كلامو آل افو نيزلا ططضو ىدلا اطل: ةديد درةلادب زوبأ ٌرهظااراجلا

 وس 5و 140

 ةبادلكنممالعأ رهطظلا ةدودرقو هندشو هسبدحى موانع ناو رة ىضتلاقو اهسفت

 وو يهم ,

 زحارلا لاق ىربنب ا ةمسراف ىهو لاق هف وهيك اوقكى ارعالا نبا نءهقذعة دري هذخأو
 5و هم مو -9 مو

 وو زم

 قؤملا نمديدا ارقلا ان قوعدم بحال ىنثنيكرب
0 #2 - 

 وهو قنعلاوهو دكا ةغل دولا بيذهنا هلسورف انا عضوللاو ودود م

 داو قنعلاةفلاس ىلع ةماهلا مك

 4-1 5 -ه م - 3 سد 0 مس هن دع ل ات رس

 را معلا ننام ور 3 امداصةبيرضلا بضع

 ساء

 صلاة دلال ةرهشدشتاو بيذهلا
 وو 1: . 0 7 53 < . -- 3 7 0 ع

 مهم فاه وو اعيقا ورك 5 اهضراعوملاماعن نم هلدهوأ

 -- َ 527 و 5 3م و 5 2 55 72 و َّك

 درقودو بد , ؤذولأ مهتم لي ده نمموقدرقو:.بوريصقلادرقلاو شدرلاءافعلاو عرقلا عقصلا لاف
 2 0 - م

 نيب واهس ة#يردملا نمنيتلمل ىلعءامءارلاو ىفاهتلا خف مرا 7 دئددملافو عضوم
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 هلبعي قثولال ن نم ضب ركذ سدد دهلا ((دصر 5( د دوقلاوذلاقد : ودرق ىذةوزغهسنمو رب

 داز هي ىلطام لكدمر لا ((دسرق ) هتحامىردأ الولاك دك ةيسوافلابوهوىرصقلا ْدصْوَعلا

 ةغانلا لاق يلطمىأ بيطلاو نارفءزلاكمَر ل نإ ارفعزلاو صخلاك ةّنزلا ىرهزالا

 مبا ايطار هد 3 3 موي بلاس فار 23 عطس

 وُلد 2 دم هر5 هم

 علا ىشلا لاق نع ةرلاةدمر ا .لاقفماسنلا فص داخل أ

 فافتلال ك واما نيغف للا ةدمر ا هوروصنمو لاق ا
501 

 مدح قام

 1 قيضلاعلا ٠ دمرقمر لا ة سلا ىارعةغياثلا لوقف لبقو اهيدايزانتك او مف

1 

 ةيموقلاودسرعلا لقوا 20 06 يدق لوصأ رم اغفرودمر لاء ض ومما ىلطياك ىلطملا

 ارح دورا + !سفاهلوق

 سوماقلا حرش قول صالاب

 دعيءاس دو راخلاْن باس 5

 ةضسن ىفونبا ظذل عم ىفاقتلا
 دوراخلاو سق ةياهتلا نم

 ىهعم ما ررحو



 لصالا:اذكةوعدهتعسيوق

 ,سيصم ما ررسو ةولغهلعلو

 دشن وةد- هو بن> ىلا هيرق

 ىنالا ديدارقلا ن وكنا و اقاغو اهتم فرش امتدوُرقل لممث نبا فقل وحن مدرَملا ىمصالا

00 

3 ١ 
١ 

 (درق) لادلا فرح * فاّقلالصف 8

ٍ 
 تاي هاةعباتدعيدفصلا م فوصوملال ماعلا صاصتخاامنا فوصوملادبةفصلا

 لوالارغ نان لماعز سان فل ماعلا ن أن يئساخاونوك ةدرقاووك لاق هن اكىوقب نعأ

 اعبجامهيقلماعلا نافنيريدلا ىفاماف لدبلا عمردةيئادهامناكلذدي رأنا هتئاذاعم
 لاقامهعوم نمردخل ادام مناود_اوهنءريخننيريخاناك امللماع كانهناكولودحاو
 اووكترشا,تئش تمل اديرأأ ناو امهعوت نما دتيملا ىلع دئاعلا نأ ىلع ىأدنعناك اذهلو

 ا درلل ةفصن دبات ولدنا كلنا سنود و: ةفصلا كلذكس لو ت رت ؟نسعالا ىا

 زوجي دقناكناو فصوب سل هنأ ىلعُملال دّمتبلا كلذ رم 1نافةحساخةد رق نوكي نأ ىاخالا

 زااجوهامنااذهنأالا ىنعملا فمه عامنا ىعملا ناك ذا ىنعملا ىلعةدرقا ةغصنئساخ نوكينأ

 انهةفصلا فعضقيسدقو فيكف ظفللا ىلع ناكولامف صو نوكي نا هجولا لب +ج ولا, سلو

 درقن م را هنا لثملا قو دورشلا سئاسدارقلاو رقو هرقل _ثمدرق عدباوةدرق ىثنالاو

 مسه م 06 -ٍ
 0 ص ماعم 29 م

 ثد ردو 00 5و ةبواعمنيدرق هل لاقي ليد 0 نملجروهدسعو لاك

 مدس ع سا ا مسصسصع ل © هو مو 57 9 سمس 53

 دلقك ن للاوأ هسف نمسلا حجار ةءاقسلا ىفدرقو هتعج ا درقددرقأءاقسلا ىف تلا, نمسلا

 هسف ٌتيرَقَو داق تدل ىنارعالا نبا عمسو دسعىلالالا ه_مسأ لوهقر ءاال ارش لاقو

73©- 93 

 هلع ىلعو 01 مساج لاقو هريغو نبل نم“ ىساا لع لاك عج دلقلاو

 ضرالان ف :,ةلاودد هرقتاهتدح ارا . الا عج ى ملمقو ايوركلادرقتلاو ههجو ىلع هيءاجاذا

 د سوو

 تبوس © س9 هما سو ماو 3 97

 33 رقي تسل“ اسامةرقرقب # انقرْحدلاَ 2 اانرزتام يم
- 

 ثوكدو لاق ا ا :رسشم اسم اهل ىرتفابنم عنتاابثو ضرالاب م ةطسد

 اهذانسأو اه 0 6 لكولقأو رثك ١ ونفع ضرالا ىفاهد عب :وةوعدهّتعساهرهظ

 ئاَعَو قو ضرالا نم ةئراامددرعلاو رهظلاةدودرعك ةداقدم عد رطةدودرقلارمثل اكو

 ١> ةنولو له ولو مليم ىلع مم كل ذنالدهَكس ءاورفعج هلَمْفُمهلاد هيومسلاق

 عجسو لافرعش ةرورضفالا لصالا ىلعركالماندالا هلصأ امنالنالثملا همفرهظي مدع

 ةهاركمانلااولخدافذ.دارقاولاهدقو لاك دحاولا قاهر وهظك مسجلا فترهظددارقددرل

 لوقل ىعمالاذه ىلعفهدسنب الا ددرَقلا لثم ظلغو ض رالا نم عفتراامدوُدرعلاو فبعضتلا



 م4 (درق) . .لادلا فرح « فاقلال سف

 وسو
 نا فاضفاريعنابهنم بكريل المللب يلا لحرلاةلدأو افطاتم هعداخاذا ان الفدرقي

 ريغمل اندم ديال راد ةلذين لقانا و همت هبل ماسلا ىح دارا هنمبٌو وعر

 9 و” © صم 8ج7

 انرفس : نبل س انعنبا ثد دح ىفو هلع بعصمسإ اوهمطا1در ةيفدا ارقلاهنم عزننىأ در 2

 ان

 هثيدح فو ههس# قصب ىذلاٌعوطلاوهوريعبلا نمنادرقلا عندي رقتلااسأرمعبلا عرس |

 لاسةف هرقهرحن اف مةلاقف مرح لا لاقف ل اه نك :وهوةمركعل لاق 1 رخآلا

 تكس داد رح اوالذ تكساذا لردك[ كارعالا نبا ةنانجيودارق ةنمتلثتت اللا

 وأ اريم أ مك:منوكي لح .رلا لاك دارقالا اموهنثا ل وسرأبا اولاك دارقالا 2ك اوشا لل ءامح

 هيد سقى غلا ويسر اهنا كنا ملل اوقف لم را نيكس الماع

 ءلصأوالذتكساذا لح رلادرق ألاقي . نيدرقمنو رش الاري رت اوانع لوقنو

 ثيدحفو ةسحارلانمهدجياملن كسي وَرقبفَنادرقلا طقم ريعبلا ىلع نارسغلا عمتي نا

 اذافاْرمقانرعسأ ل سو هسلعدتلا ىلصهتلا لوسرحب رخاذاف يوان ناك هنعمتنا تس

 ىئدرقأو نع تكسل قو عّضَحو لدحر زلال ىادرقأهَسحَرْصَح

 رجالادشنأو تا

 مئاديذد 1 شدعوح (لعالأ * ٌتدرقاوابملعلواقا اذا لوقت ل و ءه
 مس سرقت

 نوكينأ هم تبطو تكسو لمفلاهالعاذاةرعارك ذب نر فل تيب كرا لا

 فارق لب خرب نويسو ربل |نعئاسللا فةططسدر ّدلاو ةلضتلللا ادراعف

 و»- و

 ةديدرقلا ديعسوأآ هبمالكلاديربام صضعلن ءتكس 1 يللا نال اذه. ندوضو تكئاحل

 وه َ مهم و وو.

 هتسكرف هنمةديدر ة الوتس امالكلا كوسا لات هناىلا ارعانع و مالكلا باص

 32 © ل9 س 2

 دَسفاركلعلادرقو ردردلاتقكبو تعاد هلانسأت دقو الامتار هنا

 وك موه ع1 ]از 95ج

 ل_-وزءهلوقفىن>نالاف ةريثك ةدرقو دورةود :رثًاودارقأ جاو فور عمدرقلاو ل

 اذهكلوقكوهف هوة لوالاواووكلزخ از نما نكن ذي نساسمدز اولا

 2 ٍِع ع 11 3 7
 نوكيذادبأ ما هراغصوهآدلدرقلا نأ ىرئالأ ةانعمرْعصةَدرقلافضوم لع ناو ضد ارا

 اووك ةدرةارنوكل اق هن اكىجدافأو نس-ابنان اريشنئشاختلعحاذاو رف لا

 كلذك تسلوهحاصلامالاةب ريدتا,صاصتخالا نمنيمسالا هس“ النا ىرتالأ . نيكس

 مكسناكم ةياهنلا فو لد الاب

 هأ يم دايو

 هميععم ما رر صلو لصالاب



 ها هرطناف ثان" ءاهنودي

 اذك ميلادئتسال هلوق

 لعلو طض نودي مالاب
 هامهلذةسال اريطالا

 (ذرق) ٠ لادا فزع ٠ فاقلال د 1

 قْراللادار ةلاتالدق هس 21 قنانأ ل زعتر هندقل

 وو ىو د 0 وِ 3
 اهيلع تشرالس اماهدواج ناتالملق ىمعمو 4 د :واهتعلد در | ىلإ لف سنا انههدار ةلايئع

 رب رح لوقو ”ةرثك ناد راوةدرقأعمجباو ةئلتعنامسامنال قارا دار
 8 7359 "” و سمس نو

 هرمي مانملا دعاها درو #* اًسخانَقدُ ر نقلا متن اربأو

 ريثكدرأ ةريسعب وا ههمان عم هان ءاوتسس الا ةقولانس عبادات در ةنمف هه سفدرف

 نالاك 5 اكلاكللادرقا يف تسر « ىرازةلارفازنليذهنب ركس لوقامأ نادر لا

 رعسشلا عمجملاو هلام اأو لاك نادرةلاري_ثكلا انهه در #هلا نأ ىد دع هديس

 هسفاذ هوهنادرق 3ع ارك أدرك نادر رةلاهسفت رثك هر وعمجن اذاهنالنارراقتم نالوقلاو

 درفاذا هنال كلذ ئنموهو هللذهدركو نادرقلا نما أ كريعبدرك هنملوةةو باسلا عم

 بعصلاريسعبلاذخأي ندا ارآاذا لح رآانال كلذ نم تشم حادا رقتلا و لدوكاذاَر 5

 ا هتادر رق عز . هناك الو هدرق
 ه6 9 0 7 9 -ه< 2 ظ وَ 07

 ا د

 سهوو )» م و جمو س7 1 و ؤ ومس

 عاطتسمدار ا تاذا هن براك ق بدار ةأام ٌكرمعل
 صصص 05 ُ

 امهات يلدا ديلا دنعرغ 2-7 .٠ الىدلا لب الا ننحز كلاو لطخالل ىرشزالاهسسنو

 يرَحاءسْللوعليقو ةرامشْنب «”رعحدع عاف رلانيىدع لاق
 سو 7 29و هما < و و سرس 7 هج 9م

 مع 1باكنالوملا نم نيطي * .امهتعبطدرو ز ىدارقناكح

 مقل دملتلا كا زلابسحلاذو 5 ىئلاوسابلا قلن تيئاذا
 هو ه- مه

 مُهفاو سان عسا ءوخملا 03 هنودب هلالو أ ١ ارسم ن نكح

 يدا لح هيىنع لاقو اضي ارب اًلمته دشناورفاح اوّل نيعضولا ناد فلا مأر

 دع ةدابمنيالد سو تببلااذه ىرعزالادشنأو رس صلا ىذارق سل هنا لحر !لاشو

 لاش ردن ل الحل مئادا ارقلا ثءهلا وآل اق ١ عن اكمرع ا !قفلاكوءاذا1لا ضعب

 لهاا وناكمبمالمهسخو 0 يم آل ه ردص امم 00

 امو اروزلا دارقر سفن فليقو تاممالسلانيبريعبلان شرف نادر ةلا أو ةناكونيواود

 سم ت -

 نالفلاقيو ل ىلا نا رفا ذاَرقو خلا نولل فلا دخلا نماهاوح
 - "ساسص "سب

1 
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 ل (درق) لاذلا رح * فاقلالصف

 ةئاثلا كرت كنال تزم_هافنل ا هرخآى تدز مث اموأ الب التر تء.:ولو اهزممتكاناذفلالا ف

 ُدَقازهتلقل الرد دقي تدعسول ىرهومللا لاه ىرب نيا لاق ةزمهتراصتكرتاذافاالاو

0 

 امدقبت 00 ردرقانهدكؤل وقنق شيال ريل امأ أ ”فاذهق ىو لاذع
0 

 ل .انوفوصلاوربولا ن لشن ماكل رحل يدا ( درق )) د“ لا -ٍ تررصوادبت يودي هدهلوقت

 قدزرفلال اق ناكلاورهكل اوريرلا ومن اونباسف نسغتسا بت ما رخل اود لمقو

 م مما )وس و

 مامعتلادركىطقكَملاَن ما ءاراتعطو رحوددسا
0 

 و ا

 مامقلادو رد عما الهال أها هنا تأ ماعلا 5 ىطاملا ن لاو ءاديوسانهدسألاى عي

 هلبقنا ىرتالأ لمقام لعافدسأ هلوقنالّ هدمت بلا اذهو ءاسنلاالا

 مارقتلاَت حت هسأر لدي و #3 00 ب

 "ل دام

 ناكف الحر نظل دعدام هعمل مو اراهندطي 3 رحوذدس لادول هنا كلدوهدسنبا لاق د دسأ

 ءاسنلا أر مواذس ند ىتافد وأو ارقلا تت سأ د1 -خدين أى ءأءاس لابو قدز فلانا راعكلذ

 عدتإف: ةرخاد لزغلا 1 30 وماهقلا رقى طم نملاكنانم

 سايح شو ناار د 1 نيش مل لزغلا ةأرملا ا ةدرقد#تكا د

 فردا كادرقو 0 ا تامامسةلا درقلا تعبتت تتامتقاثا
 9 ا م عا 2 98 مدس 6 ت4 عر اك سس 22

 دال ادزل دو عمر عشلاذرت 3و قا ارطاتدقعن اودعددرم هدو درقوهقادرقدرقي رسكلاب

 تدقعلاىذلادر دل الامل هولا داعش دهجوهفدارت ىلا باصسلا نمر ةلاو -
 م - 2ك

 ونأ لاك ا كرم 5 :رقلاوهديسنا هفار طأ

 هم وع 2

 قعطقنلاوهودركباصسو 2 اوُدرةلاوهنسالعزو ادت مَباصسبلا تيأراذا ةفسد

 الكل لرحا انأو قرقدلا ىرذهنهللا ىضررم ثيدحفو سوس ءامسل اراطقأ
- 

 م ماقس نب

 دير 5,ةلوان لفنا الف ملا نيريسيىلا لسنه بفو انشد رالثلئأد درهم

 ا و

 در :سرفو دعي 2300 اصلا نود وتر اعط ا درا هنملسبأ م ةعطق ىاريعبلا

 2م هسهو

 0 27 ةمقب ماظعلا قول يصدر 23/ً دشنأو يتسن

 لا لبالا نطَمتُمَس وددارقلاو نادرتقلا داو

-1 - 



 (ددق) لادلا فرح دب فاقلال ضف نكد

 محل ل الا

. 

 كلد_ةءانعمنوكي نزوح و عطقدىأى عملا و دقناكوةغبانلاتسقمانمدقأك اناوج

 لاعفالا عمدقنوكتو كرْجَرو كعدرل ىف مالفهنمدي رأأم غرتدقهنال كح ىأ

 ىلذهلا لاف اعرتلزنع يتلا

 هدر ىع 5 دءو و د

 :ء دابص ورقي تح هنأول أتأكد هلءانأ ا رسصمترقلا هرب أدق ا
 رو مع

 الا قب اسر اوقب ب س> ةلزنع امقلثمدقن روك-دو صربالا نيدسعل تملا ىربنبا لاق

 كاشف 1 ىلدقو ىدةلوقةفلدب هنأ معزو بوةعبهاكح طققىادقفاده

 طقرالا دمج لاق ىطق فلوةلكف دة فلوقلاو 3 دقق وانتماجلا 03
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 مو 9 5- س5

 مس اب حا ٌكدقمهاوقامأ وىرش 7 5 ىدقنيس يل ارصنن ميدق 5

 لثماهلةَم انو لاعفالا فدازئامنان هولا هدهّتال نسايقوغ ىلعت :وئااباضيأ قدك ىدفل 0

 ||| سايقررغ لعتديزْفدَك هلوقفنونلانإهلوقفىرهوملامهوىريننالاك ىدّشو ىئَرَص

 000 راكسرل دبا ودازتاءناو كل ٌكلذكس لوريغال لعشلا,ةدوصخم ةناقولا نون لعحو

 نون ق.تةباقولا نو تدزف نع 0 00 ار رجول عف

 أ ءاطلاولادلا قيتلةءاعولان ا لو طق ودق ىف كلذكو امبوكس ىلع نعو نم

 كااَذكو اهلا لعداتتا ةكحر- قتل ىتملاولا قف تءاىفاهوداز كاذكو لاك امهنوكس ىلع
 اواخدأاضب أ نب رمضا برضا ىفاول اف كاذكو اتق ىلعءارلا ةكرح قمل رض ترضاولا

 ايعصمماخ ا وريب نلا نيهنلا ٍ عيب ني دنجدارأو .اهنوكس ىلعءابلا قينل هلع باول نو
 ىندقو نويريغي ىدقل_هدءالاامأو قععىدقو فدك لاقي هناتببلا قدهاشلاو ىربنبا لاق

 وه ىد_قنأو لاهام سكعي سف رمالاف لاه تزول ةر ورضلهفنونلا تقلا داش نونلا

 تاالتما لهلاةفاهتمهتااذوعت مهِجدفصفو ةرورضللهنم والا تفذحىدقولصالا

 لادلا لديءاطل ابىوربو ىسح ىبسحى ًادقدقتلاك اهمذا وبع واذا دب زض نملسهلوةف

 لوقيوصالادمك اتلاهراركم و تسح نععدق دق ل اوةيفةسسلتلاثيدحهنمو هانععوهو

 ىلال لاق هنا هنع هللا ىذررعثيدح ىو كسى دق بطاخنا و ىسح ى أى دق أ

 لوقيءامعفلا ضعب معسامب ىننيفامةلزنعدقثوكستولاك ر 31 1 هبفعدهللا ىذرركب

 2 اساس س م م هادم وه

 ولووهو ىكلذكوةدسحا دق تدتكل وقف هنددشام»ادق تلعج ناو#هفر « فراخ ىف تمك د ق#

 الا مغدب 2 ار ,نا بد اهتم صد ام ىلع لم 71 ا الأ, 1 اهي توها اخ داو ق دارنا[ كنف انتم صقنام !ءللدالورطامدهنالا

 ف



 مع (هدن]  لاداافرح « فاقلالصن

 طلو رمت دي لق نم ءابيوذو "كم نوكم ناكر ارعاشاغب رظناكوانمهال_بر ناكل اقف
 د «-9

 لاق ىسراغلا نععضومءادقد قون اذج نبى دع سرفديدقو اهلك اهيداوىف
 جس م و هو وب

 هاكح هدمسنس | لاك ناذقب لكنا تدهذو معتدقو 23 درو لبنمىلع د
 - نب

 لثم ٍدوقلان مهقاقتشالاقد رهظلاهلي وطلاةقانلادودسقلاو هرسف» وب وشن

 سم 5و <

 دودنقلا نمنيلادلا ىدحاو ُل 0 ظفللا ىفىهول لوعقنازيمفاهناك ن ُك وكلا مان ةنودنكلا

 ذوي ودم زم لوغف لاي قثئداواانها فن رصتلا ناد نعت لاهو لانا 2 ٠
 . ا ” - 8

 داولا اولّوح تامضلاو ني واولا لوخدعقالف رووح اظئالع الر لفاتورش ا لافر
 95 8س

 ىاولاف مسمن احا لوغو ىلعءاش برعلا مالك ىف سدأ هالو لوعيفباهوهمشمل ءاىلوالا :
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 ىدسةلاورع نان ع ةجرتلاهد- هقىرهز لاك ذو واولاع نمارارفازوم تزود و تارعا ٍْإ

 تتوعوم ورش لاف هريغوو»هرك ذاكهعضوم ىفهرك ذ:سو نا ارشلا نميرمضلادلا ففدغختب ْ

 همة مو وىقدهءود

 2 .رشال اركذفشث دخلا فق د روو نيفصت دادس فصتم“الطَىَدَلا لوق |وعد سن ءايسر ْ

 فدو و هلاد غفت دقو نيفص: د دق ةئشابمشت هفصن هذ حرم 00 وه ىذا

 باوج ىهل.لذنالاك لاعفالا ىلعالا لخديال فرحدق ىره وللا عقوتلااهانعمةلك
 دقل ق.م هرظتنالوهوهريخولو نالف تامدقلوةنآمش نورطتفي موةلوأركنا نو رظتني مول

 ةغبانلا لا لّدفدقلوقف لنا( كلوقباوج ىهليقونالفتاملو تي نكلو تام
 ها وردت د

 نق اكواذلاح 30 ل * انباكرتأريغلحرتلادفأ
+ 

 اذك ناكرق كل |وقك و لا -وبف ةؤرحدق ةوس.دستتلا *لملا ند تاازدق نأاكو كا

 عضوم دقن وكتولاف كلذ ود دصتل اديك ودق لخداناذكو اذكتاك لوقت ناري تاراذكو

 العلاق فاالا و نونلاوءانلاوءاملا عم تناك اذا كلذو كاشلا ىلا دق ل. تاهد_:ءوامب ر هبت

 وأا أ ارهظمد_ةبالاالا-نوكي ال ىضاملا لعفلا نوب وحلا لانو لوقتىذلانوكيدقكلوقك
 ارا شار( را

 رامكاال االاح ترص>حنوكس ا مهرودص ترص مك اجو اعت هلوقل#ثم كلذدو اروذم

 انوا "اوم دقو ىعملااتا اومأ حنكوهتلابنو رك ت فدك ىلاعتهلوقىفءارفلا لاهو دق

 ظ
 هصقناحدنا فسوةروس فلو زعهلوقنأىرتالأ مالكلا فيلم زد دقرامكا

 غئاسووف عراضملافلاملاامأوىرهزالا لاك  تبذكد_ةفىعملا تبذكفربدنمّدق
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 نوكيف 5 دقدزباح لاك الهملئاذا * هلوقامافهدمسنب ١لاق ارمضموأ | ارهاطظ دقنود

 ( 4 برعلاناسإ- ؛غ)



 ءاليشلا قب رن ف ادمولا

 ىلاءالصلا فرعماانا هلوق
 لصالابا ذكدا د _.ةااردل |وق

 الص ةدامفةماهئاار اوناو

 ررحو قلص و باص و
 يعم ما

 1 53 د يقبل ا يحل ترمب كب و ىلا ق سا اإب 7 ا نيا ردو نا كا« ريوح رلى هال” ةصم سل ا لاا حرا سا رنا “تلا ار مل ا لا اا ا ليس ا الا 1“ و
 : 000 5 ل ير ا مب و ني ل ا ا 5 000 20 00 57 7 ' 3 4 ا 4

 |. دريل
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 - مدق) ٠ لادا فر ا« فاقلالل مو

 | لعجعامىأكعدألا لد مصاملثملا ف و بدلا ىفةلضسلا دلجديرب ُدَقلا نواك اناوناك

 | ايوطع ا لم لمص لع كم حات : ىاازنملا ره عمو ريبكلاىلاريغما!ئثلا

 ْ لافو لماك-!ادلحل اوجويدالا ىلا" ل م لجان ىامروط ىدعت ل رأل برضد

 اةيلط تحف و يخل لم رايك || ل_عمامىريغصلا دلل اانههّدَتلاب 5

 ٠

 افنقلاو دولخ عمتانادقلا لقو حدشل نمةريسكلا فقلاوداخلا دعا ٌفيخالوةقالامو

 سوقلاف عزنا اوما 2 نيد اولا ا ىزرا دقلا ديد

 ْ قب ةدلدلاو ٍباَنصاانمالصلا فرعتلا ”أهنعهللا وذررعلوقهنمو ٌيطادادُتلاو بح هءانأ

 | ةواعل لاكرب لا نباثيد -قو ملاين سلال حمدادقاب دادقلامداهشناوّدالفالاو

 نطبلا فءادوهودادسةلان هوه هب سود اشو هيلع يس طبت لك ب [تربا اوحىف
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 ا قو قا هيىذلاوهونيحالا ردد ل ١ 1 0 1 ا ل_>رلا اوعدبو

 نسل نيب تناك اذاكر مقا ليم نا ءامستسالا ٌنيلساَر اادقو اح هننا هلع ثيدحلا

 ا ةلوزهمت ناكل !انيوسلا ف تادتباف ةلوزومتناكوأ 1 ةنموس تناك ى هلا ىو لاز | 1

 ةهئغلا نم 7200 لاقاأ نيدهب اق ىازرالا ءىودو لاز زولا ضعي كره ىأٌتددَعَد

 راطمم لاوداٌدَ اك عانهلاو ركسعلا عابتم »نوي ديد لاند ديدسقللالوريج اللالو ماسلا
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 لادا ارسكو فاقلابى و رباذكهريثالا نا لاك قامتهتا ةناص ماشلا له مالك ف ورعم
 وهى قو ريغ دل رس مسحت مهناك لادلا تذو دنا وهل بقو دى جه سس اس وع»

 م ماشاْريفَك مهررخ هتو (يجابن فرو ةجاعلادالبلا وكرم القرف ةتلاوددقتلا نم

 و ىو سو و« و 9 ع

 راغص ميسم ذي دنقلاو 7 وتلا ناكل مل راكد ووديد قبه لاقيف لج ذل 0 و

 رب رح لوقامأو ةياعتلا نمل جبر مسا داو قليحرتدفلاو

 وه روةس سى م اء وسم وزر سل و سرر سس 3

 لالا لم نعت لبا #2 7 ارا رقما كرر لانا

 8ةءددسو

 اعاو مالسعت نم نم هكدا لااكدفو رح ضعب ىلعرصتةافدا دعم ليوا قليواةوقب دارا

 ناجرعثكدارأ 003 هسفن ناك دلاةرانكلا 2 ىشعالالوقىفد.عسو ل افو نملسدارا

 جرا ام دلو 00 هلمعت ان اد لاو ةحرا> هام سرافكزم

 ده سو

 عضومديدقوهدمسنبا هين .دملاو 0 ب عضومو»ريثالا نبا لاق كد هداف هرك ددروو

 وه س2 وومرس و

 ُه مي ددنب سقرت_ذوىدللا ةمهج نب ىددع لوق- :-و هع ةالا مساوإ_ءجت هفرصيالمهضعبو



 . 20002 م يماصلم ل ثلا د كني ا حاحا انو الا ارا أ 17 ل ا ارا ا لا ا ل ل ا لا ا ا د ايا ا لا ا رس ل 00 ع
 يس او ولا ف سا ا نا ا ل 1 واو هر“ هى و 0 ا ا را هيا ا اد يدلل يا 0

 660027 ممهق)ن لالا وللا» فاقلالمن

 6سم © جه سعر © همس سأل د نال

 عطقس هدقرست0 نمو #23 اندقن رحت د ١

 - 2 3-0 و 23 5 5و

 2 ول دمر عريطف دل 2 ونسدقلاو لاعنل تيعاش ًاداخادقا او دقا أعجلا و
2 2 

 هد عضومو كدحأ وا 0-1 داى و هنمصخأ دعا لماحناوباتقالا اميدشنف

 عودمريغدلجن ءدقيرس لصالا وشو طوسااريسكلايدقلا |هيفاموايندلا نمريخةنحلا ف

 ةدقملاو اهيتامواييدلان مريخ لأ نمهطوس عي ىذلا عضوملاردقو مدس طودرفخلا

 دلحلا 0 ”امنالا دق ترهل كنا ان وك نأ اروع مهضعنلافو ابدعي ىلا ةديدسملا

 3 3 هلو م هاخ

 دقلالاقوفاةلايددقو ميلا, « درع ل هدقىناملاتبسك + ىلارعالانباىورولاق

 نأدب رحلاو جوع هلاثمدارأ در ه0هدقىو رنمو هنلآنوكتفر ءٌلا ندد هرج غلعنلا

 حل

 ىهم ةرعم د دح قو هقشوهعطقا دكءالك |اذقو اقيقدد_ذعيواذب رعربسلا ضعب لع ا

 س7 0-0

 فرسلا 5 بنا هيمن هسشوهوهديدي دمار هعل ءب العا قد لشي ىنيعبسا نيا

 مالا مرسلا موب :فعدقا ىضيركب أ ثيدح فو قشااك الوط سلا الول سم

 2 يه - تت -32-

 اهربدتواعزيم ا ومالا ةقاو نيفصن ةاصوالاق ثكىأ آ الادقكا مكس واتش

 هندقو امهعطقرام_هقرح ادق للا اكد لا امرا ذاَسلاَدَقو لال ىلءامعالكت

 هو وود هه
 ليقلا مد قملاو اكؤ دما داكدلا وهوا علا نسا هرعطقا ردد قيرطلا
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 ارباع ثدد_->ىفو دود ةود5#أعمباو ةعطو تلاد ٌةماَعلاَو 8

 ص او دجوفاص.ق سو هيلعهلتا ىل_صىبلا هلرظنف بوث سلع نكي موارسأر د بموت س ابعلاب
 - 0 و

 ىأدقلان_ب> مالغو هلوطو هرْذَق ىلع بولا تاكىأ هاند اسكفهملعددس ةد ىلا نب هللادبع

- 

 ىأف سادة نالفدقلاقي عيبطقتلا ن>ح ىذا نمسح ئشو مسا ولادعالا

 و

 ةغباناا لوقو عسطتللا نسح لعج

 راطجا مبارْغسلدعلا ف 3 ةروسدقو بار طعرأو

 دب ردنيالأقو يعامل ”لدسلالبقو :لدشلا د دعا ل آنمتالحرامدهدسعوأ لاك

5 : 7 : 0 2 3 006 2 0 

 ةردانةريخالاةدقاودادقريثكل و دقالماقأ |عجلاو لكلا نيعي لةريغصلا كتملاود

 00 ه2 27 ور ا

 دار رد قو نيفوض سم نبد د لو هملع هللا ىلح هللا لوسردلا ل ةأرهانا ثدد للا ىو

هنع هللا ىذررعشد دح فو فاقلا فب ودوني اف "لكلا داح نماذ ختم اريغدءاقس
 

”- 



 1 ا ير واع ا ا يت وح سا 6
 5 ا ا ا
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 (ددق) 2 لادلا فرح م« فاقلال صم ٠ م
1 : 1 

 أ ةركيلاق.و ماسلا ةيظعلاٌةَرسقلا اقر ,ءانأدبر أدر ل ظنا [ثددحلا

24 
 ءاهفلابمانسلا لصأ دما ىارعالا ا نةنو دانك اغيفنق نكسن ءاطارسك ةدخلا

 غ9 همي و ةرم و نة ل ا

 ىرهزالا لاق لالا هلكد كح اودةناود ةن اود لا يار ءالا نا هل_ثةمرصن فأن و

 هاخأال ىذلا دردَلا لجرلا ْداَحقْلاو كارعالا نبا نعرمش دخلا عمد ملا بارت لأب اك سدلو
 ٍِع ع 1 3 هد 2 :

 نسايعلا ىآنعورعواىو رىرهزالا لاو رودصلاوهورشامردحاو دحاولاقي داوالو

 هديسن الاف نا ارعالانا : نعرعثمدهاورامداو هتىلاولاق اا

 | تمرد ةماملا يي زم 6 نر ,وعاسا حا 0

 لاول مانسلا عا (ددق) دحاقعججلاو سأرلا فلام مب ادار ةورسصفلاو

 كتم م هس

 دئلاو انك ءدك 27 هديردنبالاقو قاقشنالادادقنالاو الو َّط

 ةع - سد 5 و © مر

 00 ا او اَدقددق ا هريغوربسلتدَدَقر دم

 ةياورفو طق ضرتعا اذاَوَدَقَل ءااذا ناكمال. لا هماعاملعز !ثددحلا فو نيفصُا 0

 دقو كلدك ءدنقوددقاو اضرع عطقوالوط عاق ىأ طقرصاقناذاَوَدَقْلَو اطتاذا ناك

 وت رطلا وقر ذلا هلا قواد معقل هدا و هلم ودل ئذلاذَع 0

 دعو ادَدقَقنار راما تلا ىو ةدس لعد ساو لكئوخ ناك اذا كلذ نم قسم الا

 لاهو امراه 0 رفاكن 1ع 001 لالا اوعطقتواددقاوقرغت موقلا

 تاعاجاكىأ انيق ةرغتماددق لا اددقٌوُت ؟ارطاخ كلذن ودانمونو1+ اصلا امماناو هلوقىف حبا نزلا

 مهلوقريسفتاذهنوطساقلا انمونوإسملا انءاناو هلوقو لاق نيمل-هريغو نيإبم نيقرفتم

 75 59 5 3 . 0 . ٠
 مهتالا- تقرفناددق موقلاراصوة-ءطقو 0 دكر لاو اددققد ارطاخ

 ب 1 هم م 7 5

 الاوان ملقا موخر ةوورشو ملا ن 0 او ددقملا معلا اديدّقلاو مهواوش او

 سهشلا ىف فحم حوامل ىلإ !لاديدقلا ع ود رءابللا ديدي اك وعكة د دخقو

 دقي ىذلا سلا ذقلاو ديدقلا لعفديدقتلاو اضيق قالا بوثلاديدقلاو لوغغم نعمل عد
- - 

0 02 

 قعصلا ندب زنلاقو يعش ا ؛ريسرسكلايدقلاو داحلان

 هس و 6

 دسأ ب ضءيهباجاف

 عجرم لك انقلاب مكعب 5 ردك طانيسلانيرقل معرف
 سس ُسعاص



 دك واو رس رتل كايييي كرا الو

 نزحارلالاكو « دج ألا ريع لعدم عاد 3 ةغدانلالاقو |

 قذهلا عري فانمديعلاف ةقعم مأ لمت 9و ةفورعممبم# كةدئاتقو

 ا لاقهن اك الس هلوقهملعلدىوذ اذا باوج ولاق م دسو مداخل م مدراش عجءارلاو

 ىو ركلذكو فاكلاو فاتلانىم راما اهاكتسام مسا د هنمعيعطومةدئاتق ل يقو الش

 بدذو اهعيةيكرىهلبقو *« اهئامدردتمتترك ذ: « لاق نيهجولابباكلاتدب ا

 لام ىالامّدرثق هملعو هلطقأو هن ءلرثك لحرلا درت (درتق ) لس نه ال دب ه) بع هنالأ درا

 عاممن م «ىدرلا لاو تفولاور رءشلاو رولا نممهرادفموقلا كرئامدرْتسقلاو ريثك ١

 21 و

 برضو »وراد ادئقلا 0 فق لاذحلاو لانك درت دراتقودتاا لجل تبلا

 ىذهلا ببصخلاق 0 رودملا«ائةااوهديرد ]

 لم لش عا لصاكير نين:املا نيبام ىه .قو رامثوةرخ داق مهلاو ماا مكلانمدسلا دخل

 دعانا طغت نا اوهلمقو 9 ارهناو ةدخ اهل لازال نداحلالالبقو هد ل 1

 لا ةدسقلا ةمضصد اهتم ةقانو صعلن 1 مدضعب سرق ذ لكور: هلا :

 قو ماسلا ون ةوطعلا طوط# )او ةدقلا مانا لامتيو مانا ةمظعلا ةقانل دال

 لا و دا ل 0 ادا ا تاو نار لا 00
- , 4< 7 7 

4 

 م 0و 04 8 ير 4 «*و 3

 اةزغا ردكو أ ىل-ردانقأ 0 |ةعوعالقع تو 0
 ن لس

 10 9 206 28 نع

 ادريشلا ةلاجادرطناك الم #2 ةدئانق مهوكلسأ اذا تح

 9: حج

 نيل عشيدربتلاو رثصود وص لثهدو رس عجبدرشل و اق قد درطىق مهوكلسأ ىأ

 م3 مرام ع 9 لا

 را دع مو 0 ١

 - ا

 5 هد

 نيالافو قثرذانرابشدمَقلا بد ديلا ثقل شيت ::وهل.قو د2 هيد اوع نقلا

 -ء ماس

 ورردو 6-5 2وعو سدو

 دسقي م ليعر هجو لك ف اه (ةئاوط ىفورع نب ميثخب ىدت
 20 0س ]|

220101 

 ثددحلافو مرهلاوهودّدغلا ن مىفي ىأدذسشي ىو رب و رابشناو عودنا ل

 (دياق) لسعلا حبا لاو ءائقتلا هبشي تدن نيتي د كلا خااَدقلاوأءاّمقلا لك أيثاكهنا

 8 ا و و 7 2 3 2 5 ا 3

 ىلا ارعالا نا هلاق سوكنرةااو هودراتقلاو درابقلا وشي هريغو تببلا ساقي لاو

 دم دس

 تسيرا لاو اداقمتراصْم دم وةقاسنلاتدكَو 0 ملمقو مانسسلا من نم

 9مل 0 و از

 و مم

 داعم ط 0 اوك لكن 23 دوليا ويا

 تيسلاري ست ىف ىرهزالا لاو ة رمش 1 رمد ءلثمتنكسفة دة لص د رك ىردوملا

 ١ ود م وه رص

- 

 م

 طمضلا ادموه دئةتهلوق

 ملوى ها ةناثلاءاّنلا مذ

 ل دولا كرتامدرتةلاو هلوق

 لاف ىرهو لا اعمنانهفاّوملا

 فصعت لك. !اوس ومالا ف
 [مةيلثملاءاشلاب با .اوصلا 0

 نا ارعالانئاوو هرعولأ حرص

 يعم ها امهريغو

 ويدعم

 وهسوماَهلا فدرثقلا هلوق

 رف-عحو حربزو عقربك
 ويعم عا طالعو



 يأ ع ا الا ١ ل 1ي2*يلا يح نيس تال ! نب ا دي اى كسلا ل نرسل ترو لاو ل اما 1

 0 و ا ا لا ا ل وح
 ناوي 3 0 ١ ٠ "م هدا 0-5 ل م

 ْ (دتقإل 117 لادلا فرغ * !فاقلاوءاملال طن م
0 

 رو سس 322ىوارلم هةر صا س9 سس

 ٌتاكروادنف ىلس فرش لا مكر :تااولاك اورتا ع

 هنأ مزال أ 4 10 تر دسللاهو

 تنك اح نؤملل تلقىديزيلا دس شاد بعلاك ناعما اف تدوم قد رطب لزتمدسوو

 1 0 نا ارفعزلادر ودسفلاو كش رط؛لزتمدعلا لاَقفداف د 1

 1 دقيت يني رعاة اجو ةقس باص ل رصدت 6 39 (فاقلا لصف )

 001 رعاك هاضعلا نمدميالو لاك كوُتتاذةدانقلا ةفيشسر ألاف ةداتقهتدحاو ماهو

 1 راتقلاو ىونلاةمعا ماكل ريغاهعمتينتةر ةوهاربغ قير ولو رالا لاثمأ كوم لرصتشداتقلا
 ادن هق لم نوكت ١ ءوطلاتسيلْانقلا مدل بار ءالا نءلا و ا اودولوُش هلرعش

_ 

 65-52 : لا نابرمذو»و دانا اهامعلا نمدايزوب!لاقتو لاق حا السمر ”ءاهلناسنالا

 و و

 : ٠ْ اة .هنافرخ ةلاداتقلاامآو ةريصقءانح ةكوّدو ماظع ا ملف ع املا

 تك

 : لثملافو كوسم ةساومالع أ نيبامت "الما نعشق لك ة عقب ,قوهو هير الل

 || هترةىذلاوغرغصالاو كوشهلىذاارصشلا وه ملظعالاف ناشنصوهو داتا 2

 : | اسما وناشلا ل ايدانقبةغينحوأ لاف سشملا ةسحاقتك هكا

 هه ص ىو

 * ديتفتلا « انام * لاق بدلا دنع ا ذو هءاعن ستقف لد الا ا

 4تسمف "تبول مراء ند ماعىفالا ليالا هلك ان ال وتود رش انقل او ىرهرالا لاك

 تقى عادم مي يع سو 2 27 0 ب

 ْ رانا مفارطأ ولاد لسة ةدقو د_سقتلا كاد ىعسا وهلباهمعرب م ةكوش فرك ىحراذلا

 ْ لا ةَسىفاهئابلأ سانا هَبقسو مابا فصو رعاشلا لاك
 2و » 9 ىن

 . لضفاهلاكال ما * اك :ريشلا ىعدانقلاَن زامل كو

 هوقو. ضي. ريطوهو مخرلاءاهضاس قاههش ةوخرلا قع ىريشلا لع امراهل ىو هلوق

 سانل احن أىلا متي الرا منال هفرختيو هامل رثؤيهنال ل ناوي انكم
 2 لس ع يح يح همم و -

 خلامرو ةئمرلاةياكدانقلا لك أ 1 قئاتوطن تكششا ةدتقوىدانك ىهفادتقلب الا تدنقو

 عسجب لبقو لحرلا تاودأن مدَنَعلا لدقو لنحرلا بشع اركعةريخالاُدئقلاودسقلاو

 ى9ءسمد و« 2

 2 وتقود ءةاوذانقا علا ام.طلالاق د قررت وفل فا ويخلاو ارا
 وو < -و

 دئقالا روما عواد #3 اهمَسو فحول اهجيرد او

 و

5 
- 

 ا 7 هلا



 هس صم

 م دينا لادإإ رح هه املا لصت
 1+ ع ك1 7 7 -_ئ ا ل

 لامد غولام كلهم 5 لاقتلا فلمن هكا

 ْناثددحفو ةدئاقإا سال و 006 ناذاٌد نين الغل همت لاملادافولامُديَِسْسسىأ

 لام روب نيت وكرر بأ عراب طيلاملادمفتسي لدحرلا ف سامع

 0 لاحدقلامل>راانوكي نأالا ءاهقفلا نمد لثاف الفالاو هل يهدمولءلادهو ريثالان ا

 عبجلا كريوادحاوامهلوح لعب وديلا هعيضرفالامهبقةاكرلا ب وجو ل داق سإو لوألا
 عد سم 8< م 0 «#ثع6دو مس

 لدع.فأمشردس < نآوهل.قو راك د دفتواديفد.شيداقو هريغو هش أب هذموهو

 0 د سن ءعو و عج رو تقص 0. و 5-2 ىو قرص وم

 دقو ديغوداق ل حروهو رتدتملاداسغل ورغم ةلادمفتلاو 0 ايناحهئنع

-_- 

7 0 

 9 < عاس عرب 8 هه

 اود ف توملا مش س دقعجاذا 3 انرودصبامَعلا قا راد

 - ا

 مدا !ىالىبا رعالانيادشنأ || هلك ايف هيلعردُي 0 ىذل ُةَداَسعل اوداسل او

 لمصملاةدايعلابس دل دلو لثسعال ونامل دل

 تادءاهل اوه فدو ىذلاةداسُلاو اصعلاديد_ثا ارسخا سل ىارلا اذه ىأ

ٍ- 
 ما و وه سو 3

 ملاذا جرلاد قو ىدصا الاقي مويبلارك دداسقلاو ةمصا|قدن غاانمرك ذملاتعثىف

 ىدعال الافو ٍداسقلا توضنم

 تاع 7 و س و وو 2 89

 اهدايفتوص سنوي 2 الفلا ىّتطءليللاس هم و

5 5 

 نيورم لاهو تامادتق دبش هش لل داو تاماذاديغيدافو ٌثوملادسَعلاو

 ءلالحالا نمعدافالا ف ساس نما
 الآاوإ - ه9 1 هس ودمددو هوم 8 1(

 لبس اخ نب هد . دوأ ىذ 2 ميرزا دو
 -- عم 6-0 يو ارسم

 وة رص 5 و صرع

 نانو ىنوقباراوانأ فاو تاماذالخرلا 3 وق ا امترخامتدفا ٠

 أ دق بيطلا أ رملا تداولا ىلا ناعتوتلا فيش دقانلا سدح ليس هللاقب رساملاحادق

 ةزعرشك لاقو بوذ.لءاملا ماكل 0(

 9 0 97 مو مس 6

 0 ىداجُو ىرشيو 5 دهشم لك كسا ةرافدرساك ا

 م2 -

 ديفلاو نارفعزلا كرولا و ٌفوُدَلاثارفءلا دنقل 2111 فود_مىا

 ريهزلاه ةيدابلابعضوملبقو ءامدسقو سرَملا هلفحت لعىذاارعّشلا

 ل-علو سوماقلا حرشو

 مىىجعم هإ نرهرهطالا



 (ددف) لادلافرح »« ءافاالضف ا كو

 2مه2

 دعوا دهافلاورعونأ لتمملا معانلاوهوو رعوبأ لاك قلخلا ماند هوذودهوت مالغور1 ا

 ادوذو دال لاق نم ارلاو هشيظعمدوفلا (دون) ا قار دقىذلا نيعسلا مالغلا

 فافخلاقو امهنمثأامباقعلا انا دوّقو د اوفأ ع اوها.ناجسأرلا

 | را دلل دل لاو ةونوفا معدن اونا ذولا ضان هظ ىلع اهيدوُقق لن ل

 تادوفلاو 3 اناكرالا هسأرىدوهب مناف 0 ناغالا لاق سأرلاةيحاند مش اودولاو

 نانريفضلجرلا ناك اذا تيكسلا بالاك يدوم بيشلا ادبلاتي و هاتبحانو سأرلاانرق
 امهئمدحاو لكهمت.حان 00 ل د_1طظافقو نادوةل-رلالاقب ا

| 
 ةاواوفلا ب دعقو دوفامبخ ءدحاو لكن الّْدعلانادونلاو نامحاناانادوُملاو دوف

 نيب ةوالل_علا لاناملاق ةياوسدل -و نافل لاك "لواط ليمالاب واهس لاهو نيلدعلا نيبىأ

 0 0 2 2 نمر 89ه 8 05

 ىنأ س ثرحارك ذب م رزيدسالوقهلمو تامادوقدوفب رافوتوكادوملاو نيدولا

 00 7 ةلادارافوز رثدحا قداَر ةنسدملعت ممالك دوم كم ناكو اعلا 2

 ةريثكت از رخ هحات ىفراص
 25 2 لع نس 2و رو

 لماش بيتلاوداف ىح > نب رسعءو #3 ةح نيس كلملاتاز ار رح عر
 د2

 ىازلابكوربو 6 انا ره ةالاَش #2 نهلاواسَ 0 #2 عطس ثيدحىفو

 ا مج 0 رراآق عدس 1 1 1 نم ,

 هدافةساو تورش أ ىا لابحلا وف لاعوألا تدون اعبو هانبحان"ابحن اد دقو ءانيع
 رعد 3
 تدفو ةدواوو هين" اةملكلانالدمفةح رتىف كلذ ضعدىأ ا اا

 وم

 ْ ىرهزال اد_ثنأ او ا و : هدافو بوقعي داكح تفقد نع ولع 32ه ع ارهعزلا

 ىر اول ا فص رثكل

 و را 0 7 8و <« ةديس 2

 دوه نويىداجةرشب و #2 عجم لك فال رافت رشابب
 سم وهن سس

 ةدئاعلا د بف لا لد امرا تقرا

 5و ةهرو سس و وم

 امها لاقي لهنا 2 وئلااهعو هثدحس وهديفتسي ريخ نمد بعلا ىلا عتهقادأفأام
7 9 « 

- 

 علا نادراتبامه ولوقي سانل او دعاس رام اوت اا ااه كالاك ,

 1 5 2-2 1 .٠

 ةدئافهكتداف+_:ملؤة:لاموأ يبن ا اننلاىرهودلا امه هدحاو لكديفي ىأ ْ

 7-- مل و ةمسد ظ

 لاتقلديزوأدشنأآو ةهندقدسا اهتدكأو ىريغهتطعأ ىأل املا تدفا قاس ىلا

10 
 هتقاي



 ل نو ركل, غصت ىهفاه الضال لا تيبلا بياعم نءلفغو مانىأرعثالا | :

 ا (ذهف) 2١ .. لادلافرخن ا« ءاقلالضف

 0 .٠ جيف 2 .٠ 2 و هر ب 3 3 1 هكدا 5 2 ا

 0 « نانيتعناتعل جم لاف نش ارلا ةضير ءأا سنفلا اينما وو

 مانيلا وذ 5 دنقلا ىموراعملااهبصي م ضرأْددلاودداس ىأ وادق مودك ىرعولا سان

 2 -ء : 7 ب

 دشناو ىلا ارعال ا نسا نع عضومدانفأو

 85 تدع 6س

 دانؤأي كامصأوءاشعلا ٌتاذ 3 امتع لدللاب دلتا

 ىنالاودو فود هنأ عم اود وق نم ممول ألثملا فو فاضي ورا (سفإا

 هشي ه5 لح رو داهفديصلا دولا لعب ىذا لا وىرهزالا لاق اهحاصداهقلا 2

 هماعباسعلفاغت هدو و همول ةرثك | 0 ادهفلح راد و همول لقت ”قدهفلاب

 الو دسأحرخناو دهقلخدنات تااقفاهحو زد أما تمص عرزماثيدح فو 1

 فصوو تيبلافاهعمناك اذانوكسلاونيللاناهجوز تفصوىرهزالا لاك ديالا |

 نيالا هودعىأراذادسالابو اهءالخاداهبهثهش دهف نممونألاقمف مولا ةرثك دهفلا

 نالفد_عةلاقب رداونلاقوىرهزالا لفات مراوح و ءاسو كلذ نعمانهن اكف
7 

 وهو لالا اطساو ديرما زاهسد ول اوال_ج تيغلادد ع ال عاذادهموداونالغل

 ادّئففامَلا يا ايولاق هناكرأ ألللادانفأ و نيعماموقىا سانا نمادْنف

 ضضستتتف

 رانجشمااذغرب رصيلسقل ناش رصافصا ر ءاش ثلالاك تاكلا ىعسيىذلا ٠ْ

 و 2 ه-و و م م6 د ى هم: ا

 6 اطساود فرب رص #3 هييراخ ”اكر اضم

 هرايصق قانلامعللا سيرا" ديد لحرلا طساو ىف لع رامسد هلا طساودلانلاقو

 داود هايتي

 هدم و هو 5

 دقعلا ٌكيحروزلا فرطملا 23 ندد نمنوضغلان 11

 م هم

 سرفلادوزَف نانو نأ دهجهلا ىرعوالا هامش هنا سرا اردد - دهفةدسعوأ

 ةدنيفا و ناواسَتْشن امهر من :دالا فل ناعتان نامظءرععملا ان دهفو نيرهشلالثمناتثتان

 ل821 دس ه5 - همر 2 ره 5

 نزحارلال اع ةدهواوةدهوفةيراجوده ةكمعابران مان دهوفمالغو تسالا

 و ةدؤددءسهو تم هدو سنن تا 8 5 0

 ادم امالغ نيش ةزع 3-0 ادهوفافهرطم امه تح

- + - - 

 ظ قهارئىذلا نيودلا مالفلاده لا و كلذ سكعي واد وعن نملدبدع وف-اقناب وقعتمعتإ 5 ٠ ٍِع 1 6 - . 2 1 .٠

 "1751 2الك 2513:60273531 لنج 107017371814 هات بلاغ نام...

  45١برعلانايسل ب 0

 ا



 قطبض دنئغمالو هلوق

 نونلا مت حب هب اهنلا نم ةخحسل

 ها مقاركتبا كو هرسكو

 0 و نيك نوي تحلل يا ا يو ل عا
 هع ايا دفووسلا نو > سعسي عر . انكار

, 1 6 _ 

 (دنف) 2 لادلا فرح « ءافلالضف مم

 لدي ادانف مهدي سانلا شعب ليهم لعن 2 وايام مهلصست اقوم برب
 ةووو

 دن مهلا اضعد مهضعب لقي يفلت اكر ةنو ريصت مهنا هانعمر وصنمو أ لاق اضعب مهّضعب

 تق ناديرأ ا لسو هلع نتا لص ىبنلللاكالجر نأ يدحلا ىفو ةدج ىلعةقر ةىأةدح ىلع

 هتموهللادمعننورهلاعر عملاق نمل نط © ٌمرأحرقأم هدو انيكك لعل اقفاسرف

 دفا هلوقر وصنمو ألاف ورخ[ى ب رط ماضي ىورو لاك ىننكأ ىأَدنفا ثيدملا اذه عمسناك

 وهو ل_بجادسنف نمذوخامودع مدا ذااذالموهلاآخسأ انصح هذسختاو هطسرأىااسرف 5

 اكسلو لاه هنمحرراخلا هفناوهو لسخلان مدنا ىلا آب كميل الأ ىا نم ميظعلا خارمشلا

 وهودشفلان مريمضتلا دنفتلاردارأن وكي نأز وح ىرمشخنلا لاقو ىنتقأ نعدتفأ فرعا

 أل ةعطقل ارسكلايدفلاو مقل درع ,هد فريصب جهر أى أ: ًاةرصشلا ناص غن منصغلا

 اًذالح رااَدْنقو ليج ادتفدسفلاو دانفأ عملاو هنم مظعلا سأرلا لمقو ليلا نمةيظعلا

 هصخشمظعل كاذب ىعمم_مءاسرفنملجر وهو رعاشلاف امرا دّملا ىعمهي ودق لعسلح

 الوط للا نم« عطق رسسكلايدتغلا لبق و فئال اديدع لاقي ناكو تاسشْن لهشدعما و

 دقو ذكلادقلا و لاخلا ا اوهلمقو ادنفناكل البح ناك ول ىلع د>حفو

 )00 0 الوراعأل لادتقاو . مه رمىارلا ف مش دتملاو ةيدكهدتقو. بدك ادانقا

 وهف فرن ملجرلا مالكرثك اذا مسالا لاو ىأرتاذاهتدسش ف نكمل اهمال ةدم

 لصالا دنا ادسٌعماضهوأ دنعمامر رهالا ؟دحأر ظن امد دا ىو ا

 نعمالكلان را ك2 . هنالدنف أدق مرهاذا يشللاولاق مث تقلا كرو نذكلا

 اريبك امش ناكو لقرعل اوسرىنونتلا ثي دحىفو دْنَدلا ىفدعق را فنار ةسلات

 قوهياص يكل هم داك ةدئافالىًأدسْدمال وسااعالدبعم مأ ثندحقو . نرقوادتفلا غابدق

 لاك ادانفأادا. زيان هلق سلق 0000 يا دعما

 نمو الأن ث الئاوناكف نول_هللارزحو لاك ماماالي ىدارف قر رقد عت "رقى أب لعُت سانعلا وأ

 هاوقل سابعلا ىأريسةروصنموأ لاق نيكلم نمؤم كح عمد الاغلأن ىتستكتالملا

 نامغأ نمنصغلا دن اولا دانفأن مد فلا نمالا هلعأالىدارفىا 0

 لاقيولسللان شالا ٌدشفلاو هضيراس يسرا ادالفاا نمدنشي مهم لجر لكميشر هش
 قم )7 مو رس

 نسلكلا ةبادسلاو ةقينح لأن عدد هه_لعفكعبا ثل1قدنفو ةئفىأةدح ىلعدتف مه



 معو (دنف) لادلا فرح + ءافلالصف

00 
 لبقو داقتفالا كلذكو كهْدهلا ىرأالىلاملاقفريطلاَدععَتفليزنسنتلا فو هَدَقَفَتكاذكو
 و 8 ص ع ىل 8 يدع

 ةداممنبا لاك و اضعب مهيد ققىأم ءوقلادقاغن و هشعدتعهتمطىإ هند ق5

 5< س توم 29 - لهوصس و -<ه 89 ب ص سس لس ع

 0 0 5 5 قده نوعسدا ىوقدقا

 ع .٠ 5 5 5 2و

 هلذأ ىذرةشاعشو دحىفو رقم باصأ ل يقو مهلاسعت لمقو هسخلدقو اسد لبق اري

 ٍ ني

 هدقف اء اتدّدؤ. نم ٌتأعتفاوه هدأ ل ىا "هليل لسوهيلعمللا ىلصدلا لوتسز تل اهنع

 نما 31 سومسص < 9

 يسر دار ولا ,ماعوعدياودقا فت ىرابحةلطنعا ن سلساثد دح ىو كعب اغاذا

 دلو 8 - هك 3 ص و

 هنادقفل ثرتكمريغىأ ديجالودقفري غن الف تاملاقيو ميلك ههنامدقفا لا اًضعب
 م 0

 -9 2 ودك ص

 لصالاىف ١ تدقملاو هلوق لاق هدد سيفدقفااهبف قلب مدس لسعلاذالاقد و لسعلاو سا لا مدخن ن ارشدقفلا اوأأ

 سوماقلا و ىرتاك كيرلا زا داع وذ وقت لحل قد نو كك ايقب تاسقفلاو ثوثكلاهس تس ٍ

 مضوو كلرح الو دقفلاو

 وههحراش لاوىر_هزالا

 ١ - ىوددو ١ 70 ع 1

 بوصو بي دبهتلا ىدحاص دهملا العماللابدهلف مالغ (دهلف) ثودكلا دس ددقفلاورغولأ ىابرلاف دل

 ها فاقلا نوكساغاصلا

 ةدامهاؤملا ل رتو فرصتب 1 0 أ 0 رفاعي '

 5 ل ف ىهو ددقف دعب ريكلاريخىفلمعتسي دقو ض 0 مرولان 1 م لفعل اراكناو فرحا دنقلا (دنف) الم

 : 2و م -ٍأ

 (مدقن) ثوشكلاةدّةفل|ىارعالا نا دقفلا بارشلا كلذا لاق. مث :سفشحو أ لاك

 «و سوق # م َ 2و 9س © ع

 ناك اذادمهلف مالغلايو ملا قهاردقىذلانيعسلا مالغلا دهرُملاودهقلاورعوأ عاركنع

 دوافمالغ نوماقلا قف لوقو دانفاىذلوّميداراامنا «دانفا وع يروا تضرع ءدق «لاك نقانق

 ما نيعس بعأت طمس لع اء ساقي ع 9

 5 : 0 اه 0 قس اهب فكرتك مامنالةدنْشمَز وعى الا لاقيال ا دودامفا همف ١

 دلع نرشعي مانا كاز زتلاق و ه:اراطخمدنفاو لوقلاو ىأرلا أطملا دنفلاو

 3 و سس سو

 ىل ارعالا نبا ىوذعضتو فوز#"و ف وذكت د لآ ًاالوالوقنءار ماالاك نود :تأالوإ مالا

 9-5 ةوّ و 3 01- 0

 ىوقناكت او ىأرلا عضل ادنمملاءارغلا ىأرلا فيعضتو موللادبسفتلاو هفعضا ذا هنآ .اردنف

 اعممسحلاو ىأ ًارلا فيعضاادافملا ولاك اديدسدنأ ًارثاكت او مسحلا ٌفرعضا ادنعملاَو مسجلا

 هللا لهنا لوسرحرخ لاق هنا عقسالا ني"لئاوش و دح فرم ىورو 0 ١

 مكضعب كا ادانفأ قاوعمش ا وكل وأن مقال ءافو كرا رح انمكأن وع رتل اشف لف وهملع

 وتنال تر ركز ع ىوذىأدنقىوذ وعش 'ىا اضعب باك 0-0-5 رمضن ادانف أ نإ وعش ”هلوق اضع

 ىرخأ ةءاورامملا سوماقلا 000 :رلا دس ألات 1 ددقمهدحا 3 موقدعتام وق نبق :رفتم تاعاج ىأةياهنلاىفو ةمعنلل
 2و 52

 تعم مأ كإبيلدي عرسأ لاق لسو هملعءللا لص ىنلا نا اهنعهلنا ىضر ةشّئاعشو دس> ىفو هلقع ٌفعَصاذا دم



 (دقف) لادلا رح ه؛ ءافلال ضف 4

 هنآىد راع اءاح رت أثد دحف و هدم ندم رخاممهل اوقرتسسفنا ىقهلاف ن اسصااهيىواذي

 اهيلعاندصقوانمفد تارأول كانرغتسافانن ره لد قل ىفذخ أ لس و هيلع متنا لص نلا ناانغلب ام لاق
 م ومس

 مدلا كلذ نوبجاعيوا نودي اوناكو لد الإ ف دهان زق و الاكل ىسنا الف

 انلك و هانضططو همدهسلعانلسأو اربع تف رالاواش ىلع ان دى_صقىأ ةروؤرضلادنعهنواك انو

 و" انبوسمحو 0 5 5 -هو و ل © هس و وم و وب لج 7ع

 : افعال كاذكو لئاسلا دصفنملاو هفارط |تدبوهقرونومعءتةشنا دصفن اورصشلادصفأو

 اه انف ص

 قو ازا نم ىرصلا اذه كاذكو هنيبج قرع د صغت نودي راما ,ءهسيحدصقت لاقي

 لئاذا ناك مسو هيلع هللا لص ىبنلاناثددخ! ىو لاسدضفتو ىتلادضفماو لعافلاةس

 و9 3 سس 2س ار اه ع7

 اياد املا رت راع ءدصقم 0 را

 2 هه

 دصفلاقيو ليلقءامز ناس معن نادصغتلا اولا 3 1 ا
 همم 0 8م

 وهفادوقثواناَدمفوا دوم كاَدَقَف (دتن) ل

 سس مصدو سه 4 26ه

 اهيجوأاهداوو أ اهْورُتوعىتلاءاسنلا ن هدقافلاو هانا هللاهد هو هيلع يشتود وقسم

 ثدللادشنأ و لوكتلاو »و دقاخ: أ سمادسعول

 سدو د دم هوو همك

 ديك انمدك 3 و أ 0 د ل اوعمءاطدةدقافا ناك

 2 حتت

 اًدقأف ع نورا لوقت برعلاو لاق تاقفحوزاهلناك امدعنحيوزتنت ى جلا ىه ىنامعلل لاقو

 د 0 د15 موس

 ىسرافلادشن ًاودقاف هاو اهدإو عبش د قاف تهد : ودقافةيسظو ةشلطمحيو رثو

 -هلو و 9 هموم هر اهمو 0

 نيابلا دخلا ىف ىملس تود 3 تءجرنيخرفءايطخدقافاذا

 ه 5< و ه9 س

 اذالعافلا دان رس رة لعاب دقت ديوبسمدشنأ ذكقهديسس:نبا لات

 11 روم م

 نءئكورو وشلا نمىاام بلطتده_ةثلاو لعسفلا هش قرافو مسالا نمبر صو

 سو 37 ه هر و «© جومداه كت م دم

 بلطتدةفتلاف زدتي ر ومالا عججاونل بلا ةسعبالز دو دقفي دقن نملاف هناءادردلا ىل

 ىأردنا كلذو هَدحيومَدَعَقس الا فهيلطو ريد اد ةفتن منا ءادردلا أل وق ىنعمو هتدعفام

 اق و نمانلا لاو وحد قش نم ىأدريغ ادوجومامشافهدح لوس املا نمردانلا ىفريخلا

 لاق هلطتكادَعَتفاو هيضربامدحالهناق
 20000 همسك 8

 ادت مالو 23 هيكبتف تخالف
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 ضن (دصف) لادا فرح »« ءافلالصف

 بدنج نبا لاكو هراناا ذا هاني سفو داسقلا

 6و وم 7 ما سم - سوو ةهرسد يول

 رفع مامرايدالاةد سقم 0 ةكردأد قم جات لقو

 لالرشع»ركثيدسملا فو عنق ىرايدالار ما 5 رابدأ تعطقم يلم اا
 داسفكاذنمناكو اهنيلد_سفتاجااذاف عضرملاةأر اً طين أوه همر + ةيماءافااهم

 ةلضفلا (دصن) يا ريغ هلوقو ةهليغلا ىعستو ىصلا

 -- - ى 55و م هم 9و هم 2 5

 3 -رصسلاهقو 7 0 اادصق و دف 0 ومعم 0 هدصق قيل
0 

 5 مب ص

 صدوق رع عمقا الف ما قورعلا عطقدصنلا ثمللالاقو هنرشفف همد

 ه-9 دم هو

 ناكسامدل نم مرح لاهماست نودهتجاح ضعب هلى دب ىذلا ىفمهلاثمأن مو تا

 ديصفلابرطضملا عاش كلوب لكّؤب يي ب مذوخامداصلا

 1 نم مرح للملا فوهدسنبا اه ضقت تاو ل نات ةترااعتنأ | عمقأف

0 

 لتقفوَت 0 رضى اولاف اك انسة داصلا ت كس ريعتلا هلَدصقىأ هادف نهم رح /ىوربو

 اعراس ت ةكطوداصلا تاكسالفو معنا كسملاوٌنايلا هنمرصعوامحنلا أل وةك لد

 هر ريما كارو حر نملادلابف ورا هسا ىلا اه وية نااهدعش ل

 قدر دو كلذوا اهيفلدللا زج ملانهداصلا تكرحت نادر اولاد :ر وه لادلانأأك
 ب مصرس

 تالقتالا ند هن دءدأف هةنصحو فرالا تّوقةكحدر 21َنآكلذو فدرالور در همضلوقتال

 ىهو صلخت ام ةكرستم ىهواءاز صلخت نا امان ىازلا ةكئاراهماهما تكرحت اذا!.يفزوجيدقلب

 زح ملاهريغ لبق تعقو نافلادلا لبق تعقواذا اهتحنا رمشتواءازداصلا باقتامناو الفةنك اس

 اءازاهلقتناو تكرمتاذاىازلاة < اراهمشت نزوح هناف لادلا لد قتءقوداصلكو اهيذكاذ

 ءالا.برعلا مالكو الماقىأ ادصق ىطع أن مىأ فال امد دصق لوي مهضعدو تنكساذااضغ

 لحرلا نأ اذهلب وانو اهاك اهلمب .0نا او هتحاح ضعب باص نم مرحب ل ىنعملاو بوقعي لاك
 عدو -

 اذافاهدصغ رف هتلحاررصي نأ مشو هيرشب , امددنعنوكم الفن امزلا ةدشىف لجرلا ف.ضيناك

 نم مرح ل لمقفاذ هىف لكلا ىرفسمانا همعطبفىوقيو دم نأ ا فنضلا هنأ ح

-9 2 

 لاتفاسهأت اط. نشف لست اهستر انك هل ارلا ا تدضف نمىرتلا مخل ىأ هلدزف

 هاذا لكني فوشي رعبا ربك نم مولع وتشويه تلس لال

 و ه5, “أ ءءو دو هم 3 و 3 2 1

 ءاودوهو مد نم؛ئشي باشي وني رثةد.ىفلاةوبك نبا ةمزالاف فضلا همعطتو هنواك اد



 ١ -4* ما نو ركل نا نإ 2< يبا 1 سل نع
 أ لا 7 :ش ل 2-02 كا

1 2 || 
10-7 
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 (دسف) لادلا فرح 4# ءافلالصق نكران

 ف مىااضيا ماللادهلفمال_غلاقيو رانا معانلاوهو الغلا رداخلا دور 6 هدي. نبأ

 فصحعت هيف قانتلاوناهلا مشرد دهرا وها اقوى قع رانا » ءانلاده د رذلا لمقو

 - ى 2: وو و 52 9و

 ديهاده ىلعدهده عجب اكدهارقد له هلا عجن أ عاركمع زوةيئاعدسالا داود :وهرفلاو د>رفلاو

 دوهرفلا ل دقو ع . اا ُتص”-. نمودالو هدمسنبا لاق

 - :يكر 5و

 مهودم< نم دوظرفلا حاصلا نظدو أ دوهر 3 درالا نمنع ملا نم سل. هارق وو 0 3 ا

 : دع و عاوع زاهيه

 ناكو“ ىدهارفلجر لاقت ىذورعلادجنأن بلءلدنا مهتمد. هارفلا مهل لاي دزالا نهن ع 00

 202 - 2و

 باطيوهو هاج : نم فرطىلا لص) نا برعلا لوقت ىمصالا (هزف) 000 سنو

 | لا ففالنداس |تلقفلصالاوهوهلّدصُف نملوقي مهضعدوهلدزف نم مرح لابن مخ

 -ود ء
 دصول سقف داصلا تنكس هلدصف هلد“ دزوو ا نممهل اوقلصأ او مو رحخرغ كت اقاههدتقزر

 ”0 ا ال ترسل دب ادوصتاترم مةامفريصمذخؤي نأوهو ديصفلا نم هلصأو

 قءركذنسو هنعاومتنامدلا مرت لزنالفةسلهاملا ف برعلا لك ”امنماذهناكو لك وِ
 سميح و س د ا 8 9 ه ل هدد

 اداسفدسفو ةاعقو دو لقفل اسف حالصلا ض.ة:داسفلا كل هللاءاشت ا دصق هجرت

 هر و ىغ سس »8-9

 0 1 نوع و للاعت هلوقو ان 000 دي اا الزامي دو دداتو تاكو

 طقاساولاو اكىدسذ موقو داسفلا ضرالا ف كوع دارا هلل وعفم هنال اداسق بصت اداسف

 ىلا نالفدتفتساووههدسفاو ىنعملا فام بر اقتل كل عج هوعج هنوسسلاف طقس

  لاكماحرالااوعطقواو رئادتموقلا دسافتونالف
 م و 5 هن

 دسافْتلاةَْسَح لاجرلاىلا د دساحجلا فىدشل ندد

 اتوا او لاح .رلا كلدن ن 5 طرأت رق الانا دش ناقد م نح رذعل وه

 ااا ف < نلل و ةليملا لالخ ياو هلع ىدعم_سا قدها اسئاذا 2

 رعاشلال اه داسفهفىااذكلةدّسْعَم مالا اذهاولاو حالصتمالا
 ه مام ه2 2ع د3 :ءرشم

 هدسفم ىألقعلا ةدسقم # هدا اوٌغار َةلاوٌَبابشلاْن ا

 لاقف كاذهظاغفرعةريسنو 1 ذيم#هو هياحصا ىلع فرشاناو من. كلملا +_.عناربللاىفو

 هلوقو | وهنا نعم همفثالن هبابيا ىدعو ةبع الكس سم ةالولا ىلعخاب زا هناقر عر ”ذنعاجبا

 ىقلاندملافى 1 ًارهلا ىف طعقلاا و ربلاىفبدحل ا انغداسفاا رخل و لاف كانسما رهط ساو وزع

 بحال هتلاواداسٌمو اداسفاهدسٌيلاملا نالف كفا لاقي و ىساجزلا لوقا ذه رامالا ىلع

 ٍداسقلا



 نو (دهرف) لادلا فرح * ءافلال صف

 ةرقملاداودورَملا (دقرف) بنعلاوداصرفلا بحر قبلاراعبأ هش كلدكينعلاو لاخلا
 رم م 0

 هتقان يع مصب ةفرطلاقةدقرفىالاو
 20 س و 8< ةمسص )وه م < نم نص ١ ناو 1

 لو راء ووعدتو كوستال ع هارت دل اًرعتارودط

 3 مس و - 26غ هك 7 2و

 دشن ودوقر هلا همف باعت ىكح ىنحو نيعلادسفأامىذقلاراوعو ناتسمارئ اروعلت

 9 هسو سةاس دك 5-3

 ادوقرب نام هريعاَذا 3-0 ادوقو رهلاو ىدكسا شع ايش 23 ادوج ةدماخ 2
 يخ دن.. 2بباو

 ىد_لاب نافوطيامهكلونانرغيالءامسلا نامت نادقر ملا ةمضلا عيشافدقردارأو

 كنسكي ال لاةدىرغصا اش ةعثتاش .فناكو 8 امهلمقو ا نمنابب رقناكوك اه>لمقو

 ىلع ب متنتاهلك موحنلا كاذكو لاق امهعواط لوط ىأ قا سكلا نعىنامعلل اهاكح نيدَقرَملا
 و 2 - مه م -ٍ

 ماقم ءاعسالا هسق نوبةياد_هلكعقاولارسنل اورمقلاو سمشلا ك_:ك,الٌكإوةكفرظاا :

 دقو اعاستاو اراصتخا نوفدضفاهعواط لوط وديزب مهما ىذتعو هدسسنا لاق فورطلا

 لاه قم لا اولعح مهناكدقارفلا امهيفاولاق

 ا حاس اخ

 دقا ارقلا كذملومأملاا د3 نودو « دعا اوملا كنمءادوس ءلاطدقتل
3 

 دسسا لاق دقرفلااهيلاترعلا 0 دولاك ||
 لكن تودمقأب هل لح « ىدهلا ان رشدقرملا فلاح

 هرهوج فيلا ُدرفروصنموأ لاق هيشو فيسلادنر ةرزس دهسا دنرف )) 78

 وه ©«

 هديرفأو فمسأ |دنرف ىرهوجلا هق ساس ىهودنرغلا اهل لاقي هّقنا رطوهيفىر ىذلا هؤامو :

 وة دم موو 7
 م

 مل هسفن: فيسلا دير غلو هشووهديز

 و وس 225 ىه 0

 بوذيالو لي الدنرف #3 اوراممالقديدَماعطقدقو ١

 رجحالادرولا ديلا و ةيناقمسلا اجلارالا اوف اضملا ف ذك دنرفوذدارانوك:نازو<ولاق

 داديرغلاو دا ارشلا هعجو رازبآلا لاعف ىلعدنر هلا ىنارعالا نبا بومابزسسلسل
 قت سا

 لاو عر والوطن هبل ,رصشا ةاوديسنا ةلمر مسا لاقيو عضوم

 و و هج ©

 لاقاك ةرورضهانث #23 مولمنيدا دْيرف ْن ءعفانو #3 ةمرلاو لاك اهتورذ ف ةمرلا ىذربق

 40 5 هس . مو 2 2 وة رم

 رطقلا اهيآريغو تسرد 37 لقا نيتمارب رايدلا ن 1

 ع 0

 نادادنرفلا اعمامها لامتبو رح ل اذجوءانمدلا ةسح ان 0- يرق بن دملا فو

 ناليغلا نماظسلغلا رداخلا مضلا ا هرشلا (دعرفإ) ىتان رلا ىف .ركذةمرلا ىذتيدسشناو

 د

 لصالاءاذكىدهلاىفهلوق
 عا لمامفى وهلا قاهلعل و

 ميبصعم



 (ذصرف) لادا فرح م ءاقلالسق 2م
 تف ةطك

 ىريشقلاة فصلا لاك ىنععدرَمتاودركو
 سو سن دع 9 < ةممو <

 ماهرلا نمثدر ةدنك ١ #3 تابتاطمتوسلا تلو

 ترا َرفساواذكبذر دلو دحأ عم نكيملاذا نيدرفادب زُتيقللوقتو هدم 5 56 و 1 0
 هم م و ل

 وهو فادح هراضو راض لوح مو دورفلاو ايرثلا لوح ه :رهاز بكا 0 اذكرك اوكدورغلاوهلوق

 3 ءاقلا فون لالا
 قلعت ل تيافادحك سو َ 3 : 5

 و 2 هحراشداز دودرفلاو
 اهدورْفو َتصرعااماذاراض- 23 أ اك قيقعلا,ىليلران ىرأ ضصنوهائروسرستحص

 لاقع "الا ضعي لاق ٍنيعضوماسما 17 :رقودورفو 2 اضع فقول ل ةم هدا هدم 202 || ينلا مه قودلمكتلا

 0128 057 5 سو 2 5س 2 و مأ دورفلا

 اد درو هع وس نم بيثكلا لحم 23 ةءابع 7 ةسا ارعال هيج

 وس عو 7 2

 اديك هنرهطظياطب رلا تاسبااللا نم ماد وهلا قيعتلا بقلابحأ

 مص < مس »ع

 كوعرف ذ ىأل وقلة هوردان دهون الا ح "الاف درب لو نيتبلاَدحأ فدرا

 * روس يد ُ وم سىس وه

 اسلم مانا دك مارا #2 يد امانا رت ناك 23 اكمل تاأقءاملا تيلطاذا

 سد 2
 #2 مو 5

 رهزلوقك ارار طضاع ءادنلاريغىفهجرةدرف نم اج صادر ذوأ هل اوةنوكب نزوح ولاق

 ت-7 0

 رك ذن بيغلاب محرلاوانرصاوأ 5 اورك ذاو مك يطالع

 ةئَق ورع لاق عضوم م ماتاد لا ةمر 0
2 

 الاصشلا مسكت ادوُقلا ىلع * هنمثنالاشلاعز او
 ري

 داصرفأ ا و اضيادحعلا اوه وبذل ١ روش 2و معداص 75 ا وهدف وي ١ 00 هلا (دص رف
 لبقندام فاؤملا كرت

 :رف) س ومالا ىف دصرف

 ها يلج نيبدعالدشرف) دلو بطبق . توتزرا ءمت زاماوهسخيرك هيو
 داصرفااوهلوقو هفور<

 أ وغءاع تجرم فالس #* شاشات كر و قو لصالاءاذك ةرسجلا

 هأ هه ماقلأ
 :و دع قات ىلا ةءاصسلا ىهو ةيداععجبىدا دلو رينا ٌلودَالُكلاو را نمي ةموُلاو رجا عاق سو

 ا ا و5 و 2

 رفعي نيدوسالا لاق ةره ادادر و هتمرجالاو هودز< ل.قو ثوتلا

9 0 

 وهو هلق ثدد قاهرذ هو ا ىلعدوعت امم هلوقفءاهلاو

 ل ثونلا ل<واذاصرف ردشلا نوعس ةرصملا ل هاو ا رام ةلاثبللا

 ٌبرعلاوداصرفلا هملاو ىلع 23 ةيواذلامحالاٌصْمناَع 1
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 ىلع سمت يو اذا اداصر هذلا ضاع ”كدارا امهلجالنتر مثلا بنعلاو داص هرةلاندارأ

 لاخلا



 * هسضشزللف ضخ :ةديحضبم سه ش7. 4 ةيبا6

 م4 .(درف) لادا فرح ه« ءافلالسف

 ٍبئاحلادرلا او هدو هلعّرك الجردرغتسا املكف مهلن الفدرطتسادقاقي راد

 ا دارفأ عملاو ادم مهوتياك اكسيل نمدحاولا

 نعد رفنم بينك در ذرفو عمج داك, ال كاذنال حو زلادضوه ىذااد رمل نعيم ودارفأو درك و

 لاه درفلا همف عمست لودي نكملا هسا كلذ لعج تح ماللا يقال رتل كبطل
 قم د  دسو تو - 5 2و9 ه2 89 _-_-

 ادرفو أهي وسن مبثكلا لت 23 ةءابعفةسأ رج قرد

 عمد -

 ند* ا #2 ىرلاوةدرف ب ران وصولا ىارلا لاك ةفورعم :لمرابضةر

 هع و ساو

 فاد 05 ىتلاتسلا تالاحتارخ رخآ نيب تعقوذ تدرس هنأ ىلالاحنادنا ارفلاودي رقلاو مرح هآيم

 دبل لقو 5 هد رئاهتدح اواهدار نال هب تدعمه له نيد ري ىلا تسلا ندد وقعا

 عك

 5 سو ب 7

 مندي ةتيعدابغاو لنا ضعي نمأت دقو, اعل يل ىلا ةوهصلا ن محرك ىتلا هلال

 صرع

 رو م سو ودود

 مقابعمو ماتا فارما تلا .ةاعللاو زحتلامقاعمو رهظا لاحت نب ورهظلار اقف نيب تعفو 3

 هللاقيو 1 رَفهْتدحاوبهذلاو ُوْْوللانِ لفي ىذاارذ كاد ارذلاوديرفلاوزسجعلا

 00 هيل بودل ذارشا رمل دارقلا هعاسو معلا تاس تسرواحلا

 ا د 9-3 ع: هس

 ديرغلا ل صفمدرقم به ذو اهعاصدار كاد .اهعوف رقما "اك ةسفنلا ةرهوحاءاه
 وه» ظ

 اهراكردلادئارف وو ةواوللاك ةضفع نمردلا ىهوقدب لا جب در لارا ميد هاربا لاو

 اينو ىبتلاورحالاةاعار ءال_خوسانلالزتعاو هدف اذا ل بج رلا ركب ىلا ارعالا نبا

 سانلا نم ممهادا ٌكاددقنيذلانودر 700 اذهىفىبشعلا لاقو ند رقما فوط ريخلا

 ىيىنا رعالا الدامر هنتوا لا هللا نوركذيم-هاوقب وهسفاوناك يذلا نرَعلابهذو

 هللا لصءهتلالوسرنأةربره فأن رع ثد دكا ىفو ىبتقلالوقن : مبوصأىدنعدير هَدْلا

 بياع مساخعرس 9

 ود رمل قيس نا د اذهاوربس لاق نادت خلاب لح ىلع 2 58 ىناك ل سوهملع

 0 اريثكهننا نو رك اذلا لاك نودرفلان نموهللا لوسراءاولاكنيدر ةمالكوطةباورفو

 0 اوم اق همسه ع

 هيدرفنا ىععدرفةساو درفودر 0 ًاريدر ةلاّقيو 2 مفاوزتهانيالا لات

 ىقكووزعلا ةعفصةفلاسلا وأ وحى يتلا رست تح مسهل اه"الة سب دحلا ثردحىفو

 مما

 تدرفاو الوسرهنلا ٌتْدَرْفاوهتلز ا درفأو هيالااهيلياسعِدرمنَنألا مالت وملا نعاضدار نان

 3 ل

 اددحاوالا دانالامال ةقانلا ف كلذ لاش الولاودغمود>ومودرفمىهفادحاو تعضوىف“ الا

 ( برعلاناسل - 22)

 ىفاذكر هظلا لاحم نبوهلوق

 هلوقنبع ىضودةعملا لصالا

 نسحالاف رهظلاراقذني

 عيصأك اينهد [قيخ

 لعننيح سوماقلاحراش
 معمم ها هرظذاف هترامع

 ثائموه ذرف لاش. وهلوق

 ها ءارلا



 لبقفلاب ادكمهوأهلوق

 ىفاضيأ هباهنلاىفو امشواولا

 قابسو د ه ن ةدام

 همها هضوابشفلوملل

 حرت مدلاب كامات
 تس دا_شلو س وماقلا

 ةغبانلا
 ىنوم ةرحو شو نم
 هعراكأ

 قع ماهر سكواهمضو

 5 ما نمد و

 20 0000 تيا كنب وني مود ا : الساد ون يل ير را وا او سيو كا لحال

 ”(درف)ل ٠ لادلاف رح « ءافلالصف 2-0

 و سوو

 ةدرقلا ةمامعل بعسل م كنفركب نأ ثيدح ىفو ضو اهعمدعتفاهريغملا

 0 ندع ,دحملافو 0 00

 هد سود  مسو ع جم ه-< وعدو ىءوس

 دو ةدهلديعوا + درفلعتلا 0

 لاعنلاةقربتوحدعمهو قراطتلو قاط ىلعاك اطمح لودحاو قاط ىهىتا !ل_عنلادارأ

 مهتلا نودمهللاعملا س لال برعلا نمرباكالاري_تاددارأ مهتاداسو «هكواماهسليامغاو

 درافةبظوهردلاَن -مةدراقلظىف 2 سالعن بس يسملا لاق ةيصتتمدرافودراف ةريصتو
 0 سا تعض
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 مكنمدرفنا نم هانعم لاف بلعت هرسفم كة دراذ لعبا هوقو عمطقلا نعتعطقن | ةدرف هده

 34 0 ةقائو 0 ا وانس للم
 و .

 ! 0007 لري راؤتمتارالا 3 0 مرسلا نمار كذب

 مص و اسوس هدد ا ه2

 درفت اودرفو درك ىح ىنامعللا ىراو هدمسنالاق ل 2و :اودرفتودرفن سحالاب

 00 ةديزولأ 000

 00 # تراسل قانا

 5 درشلا لهسصلا فسسكريصملا ىواط 5 هلوق ىف تدكسلا نبا لاق 2 روثلادرملاودراغلا 7

 ىفالادرقلا مسا لولا و مالت عطقنموه ىأ ماو عفا 1

 516 0 7 ع ٍِع
 ىدارفوىدارفاواجو اد درو هلعحمد درفأو هبا أ نيب نمد“ "ثلا درهسساو تيلااذه

 07ه

 امو لاك را اور ًاودارفمه هوىدا ارفانوت جني لكلا نعديزوا داود عيادحاوىاأ

 ىدارف وو لوقت نرغلا ولا ماب ةلافءار فلا ناف ىذا رفانوتثجدسقاو ىلاعت وق

 9 3 رى 2 1 هدد د

 نا دروو ها وذ ةاهدحاو ئدا ارفولاك عابروتالش تيبشاهنورج هالذ ةاذهاارمو

 موضعي لد شت :اولاك يعل اذهفدرفزوجالو

 عار نع 2ع ل هس هل # 7

 هلهاوصاهّئفعْصَأتمودار 9 د هناي تح قرا تارعتلا ىَرت

 ع 5 0

 موققلا بلاقي و اة ةنادخ و واو درفددر لاق هدو ناك امدرَعلاثءللا لاكو

5-5 9 02-00 

 ىأاذارفأ مهاردلاو زوما تددعو ادحاوادحاوىأنونمريغوانونمىدارفوادارف

 ادجاو



 هاديه ا وول

 1 إي دانا جملا 00 هي“ ا 0 ل ا ا ا 4
 ع 7 3 5 4 ير هنا جيؤاا 1 ع 1 رد 2 7 اي 90-3 0 0000

 ا 1 : مانعا 2 5 5 -و8

 1 عب ني ينونرا» 02007

 >4 ون يسرق يل هر كلما وسو كج يوصل ا ىو

 3 7 ٠ .“ نضل اع

 ل

 مك (درث) 2 .لادلا فرح ه« ءافلالصف

 07 017 3 م م 5 2 9 - . 7

 نوراسجلاو نوراعَملاو امغرلاو نول ابا مسه َنيدادسفلا يدوس و املا هلوق ف سايعلاو:أ

 ةالصلا فناعرسي نيلجرىأرهنأ ةريره لأ ثي ديسكو ودعوأ عسنمايراهادعاذا دفَدَمَو

 ناوي مادانأثوصالعاذا اوان الا كد لاعب لب ددكنادعَت كلام

 ىلا د ع

 ٌةدادَت وةدادقل->- رو ٌٍداَدَق هندي_>ا و ريطلان هان نرش مقل اون دوصام» :ود-ءا عمق

 دشن اوكا ارعالا نأ نع ثاح

 وو مو ساد ى م 0

 دودصو ةبس ب ادالا دنع #3 ةئمقو اقللا دنعةدادقأ
 -ٍ - 1 ١

 9< هه نس

 دقدفلا (رفش) راح يللا دا ةدادكوهىءاقللا دعاة متراتشاو

 لاق بلصلا ناكل ليقو ىصحلا تاز ةلظلغلا ضرالا هلبقو ابهبئوثال ىتلا الفلا
 وس قس د < 2 سا

 دقو ردك اهتمريغلو امنوارمكءادوسلاةر اى ش
 مصب م

 00 هب وتسملا ضرالا دفدغلا لمقو ةيالص هيف عفترملا ناكملادفدفااو

 1 58 0 عه 0
 رةرفس نمل فقادا ناك ث د دل! ىفو عافتراو طاغدبفىذلا عضوملا دل مباوطاح افدفدف

 سسوس 89 98ج هم ين تسوس

 توصةدقدفل اودفادتهعجو ادد مرآو سقثي دحهمدو 59 الئريكز شنو دفدشب

 و

 ودعوا أ عبسنمايراهادعاذادفدقو ضرالاىلعاولادبد ردك رو فيش اك

 فد نيخلا نيل لاقي ىلارعالان با رئاخلا ضءا اوه ودق ةوديدش نيل حاب رلاىؤفىرهزالا
 وسع

 "لطخالا لاق ةأىمامسادفدقو

 ادفدقف اكلات وأ“ ءادالا د اننا دعو نييداخل ل

 هنلاتاغصفدرفااوثدللا هقلش نود حال ب 1 لاو»هسدق:وىلاعثهللا )2 رد

 هللا تافصفهدحأ لو ىرهزالا لاق ىلان”الو ل مالوهلريظتالىذلا دحالا ._>اولاو ه ىلاعت

 ىلصوبلا هيهفصووأ هسفنهبفصواعالا ىلا عت هتاف صوالولاو ةنمساا فت درو ىتلا ىلاعت

 سامقريغ ىلع ىدا رفودا رفأ عتاد رتولادرفلاو ثلا اج نيانس ردوا ا
( 

 ىلارعالانبادشنا دا ارف عجاو ركْكادر ملاو 0 ةلاهديسنا نادرف عجب هن 3

 0 9 با نب 55 ب ما

 درذود :رقودرفى ىسل اقيدا ارفأع جاو هلريطنالىذلا اضيأد نملاو هب رشلا »اد 0 :رفصأ | فاطم 4

 م ىنووة لدول ص م 0 وود ى ووو

 روثدر دملا# هل درفم ى .«ا بويغلا ىرت# بعك: ةدمصقفو ش>ولاروندرفملاو درافودرفو

 و < تع و لك ا ووو

 تدرفناةدرافةردسو درفنم ىعجماكذيرفودفودرفودرا ودود وو انامل
00 .- 

 وس

 مضنالوأ ةضد رفلا ىلع ةديازلا نعي مكححن درانثمتال هس رثسللا اس نع

 أمراهادع اذادفدفو هلوق

 قاسو ردسعوأ عبس نم

 لاقي هدعنلاقف وثددحلا

 مالكلا ىباسؤملا دقدفق

 ثديدخحلا نا ىضنقي هقحالو

 ناّدفتهارتتن أون ادفدقت

 سوماقلا حرشو انه
 دف دِفو ةرامعلا لص ل علف

 هسيصم ها خلا اذادفدفو

 بتكولصالا.اذكركتملاهلوق
 ئىصت هدي سلا هشماهم

 سوماقلا فودمتملاهباوص

 نصمم هلأ دحأ ادرفلا



 (ذدف) لادلافرح « ءافلالصف مع
 و 16 واج تلا كلقا7110520573172 12 طف دس تهطل وب

 اديدقو ادقشدف ف.فملاكتوصةَدَقَدلاوديِدَلا ليقو هن دش لءقو ٌثوصلاديدَتلا تيس كلا ست
 ع

 2 و هيوصدشااذاَدَمْدَفو

 و م ورولس نمعم 95 1 هم 26 ٠

 ديدفمهلانبلغالل 00 دير ىىلاو < تدين
 0 ما 1 َْضص 1 1 59 :

 ةغباتلالاو ةدفدغلاهممو

 دم م و دز وس 8 3 مص ساو سس

 ىطنلا اهدقدفدريس لف د ترتسا اذا مالسلاك داوأ

 1 مآ و 0

 ادفدفي دف هو دفدف ةودفدق ل_>رابعلاا ىو : الكلا فاجت تدوصلا دي مشد ادق لج .رو

 ثديدخلاى فو داو ديد ثدادقلجرو اطاثتواح ره ضرالا قوفد هوطودتشا دقدقواديدقو

 اذا ض الانا ثددسم لاف و ءطولادبدثىأ اًدادَمَف قوف م تكد و ضرالا نعةباكح

 مادري ىعسو ءالسشاذو ريبكلمأ ذو رثكا لاماذاةاَدقىلعَتيَسمامع ره تلاتناسنالا اهيفّنفد

 آ١ 1 هه قجحاضادالح رااددنو ارواب ض رالا لع ماا رلاددق ار ءالا نا

 ىدغعسلا طّولعملال اه اهتطوةدّشن ءاهفافخ ّصرالا تَّدشاديدقلب الاَتدَعو
 مث مجد

 ب ب ول

 ديدقن انملا قوق اهفانُسأل # ةجسل مرن كيردياملذاعأ

 و ©. 00

 رباطلادقو نايراقتمنانعملاو لاك د“ رقي ردا ديدقتالقلاقوف وقد ردنباءاورو

 نوداَدَعلا و ةريثك ديدقلب او لالا ري ديدفلاو نيران ا

 2 داَدكهللاَس فالال ا ىلا لت الا نمنيتاملام هدأ كإءنيذلاة ةريثكلا ل 508

 اهلسرواهتدشىفىطءأن مالا نوداّدقلا كاهثي دا ىف و المح له ان كلذ عم مهو كلذ

 ىعمىف ةوهود دفا ل ةفاالاىلا لب الا. نيا سا لاا ريثكلادا را

 للعث لاقو اهتغرواهتدشف اهتز جر أنمألا وش جاور ريكص سلا

 نوداّدّقلاو ةيدابلا لهأر ولا باحصا,ىعي م.مافجو مهتاوصأ ظاغلرب ولا باعصأ نوداَدلا

 ورعو أل اك نيدادقلا ىفّوستلاوءاغلسانا لسوهملعدل لص ىبنلاثيدحفو نوع البلا
 7 5ك كه و -

 اهلهاو اهبثرح ىئلارشملا ىهو ورعسى ان عديد شتا ءنادؤاهدحاو ةففحنيدادفلا ىه

 اهفرعتبرعلا تناك الو مفاذ_هنِمُنيِداَدَقلا سل دسعوبألاثو ةظلغوءافج ل عأ
 نوداتفلا مهنكلورلسو هيلع هللا ص بنلا دعب ماشلا تتسف امناوماشلا لهاو مورللمذهانا

 م-هلاومأومهثورح ىف مهتاوصا ولعت نيذلا مهو ىمصالا لاق داَدقم_هدحاولادلاديدشُت

 لاقو لالا نوال تهرتفو رجالال اف كازكحو اهتهنوحلاعيامو مهشاومو



 هتيم“ فيدال

 كلتا ل ل او ا ولا 3 رو اح ين لا سب مم

2 5 0 2 1 01 0 : 

 ع 4 46 7 ف 3 3 5 . . . . 3
 اراناودقوا اوداثفاو ديافمعجلاودافمروشلا اهب كلر ىلا هةيششلاو هساهعشةراغلاو

0 1 
3 

1 
7 
5 

: 
 د

 ثيدحلافو الرع لردك هلال هيعمل دشن او شالا قولا

 00 4 ا لا د لا ا
 27 » كرما 1 2

 معما ' (ددف) لادلاف وح *« ءاقلالصق

 دسللاك اهسفنرانلادمتملاو
 عا ه<

 دشَقلا حدا ناغضلاو 53 ىانسللا عير كت دو

 قه وه هو 2 تاع  طَرع ةوسءو

 دقوتلا دوفتلاو د دأتفمد لع هوس برش دوغ د3 ةغيانلا لاك وكول لوس

 الصم و

 هريغوناسنالا عونلكاذنوكي قام للا كلدبح رصريغالاك ذممدقوومدْوَل بلقلاد اولا

 ةقانفضن لاق باق لىتلا نآويخلا ع اونا نم
 وصمم وو ص 2 4 0

 ها 3 اهدا وهام شحولا نانا لك
 - ص -_

 5 و سو

 كألوقو هؤادتوس م الا و باقل" ءاشغداوغلا 1 0 بول سقوباقلاذا اوفلاو

 لئاطعلا ناسحلا ضسلا نر *« َكالَصْلَصَساْمداَوَملااسو 21511

 انانتتوكيدقو انانكانلا لوف ارداؤفلاهارةوهب تح ذقوسلفلاةي ةلدما
 ىلذهلالوقو 00 اربزيشسع هن اكراص و خدت و باقتلا ىلت ةاهتبح تناك لم اك اك الاح

 هد مم

 سس 0 فود | تائبل اهمهس و  ىك رد ةىد افا مس ىفماتف

 2مم همس

 اكشادافدنفو تاو تام كاف دكاش داق ارولقنعلأو دقق قرأه هنملا لهأ م انأ

2 

 وو را لافراد كفا 38 ثدد_هلاىفو دوفموهف داخل هباصأ او 2

 ىو < ء وزود هو

 ثددح ا امذئةم .دوغم ل _جرهل لق ءاطع ثد هدل_-ىو ماتا اوف ٍبيصأىذلا دوما

 8و و تت سصدسع و

 لحرو بودل لثمداؤفلا فيعضت ابجِدؤقم ل رو امد ايقتيف .داؤفهعجو ىأاللاتوه

 ىانانعاةقصلا لوعقمو العقهنما وةريصو نتجنب لاق هلة الو هاف فوم

 4 29-- و

 تأ اذا ادق هدا ًادصا اًثدأنب الا لنقنمدوتقمو برش نم بورضمو ف لعفلا ىلع

0 2-007 9 

 1 رخل ابدع رددفتدقو اهريعو باشلا نم مائثلك نئاطي ديفا دن ةحب :رف(دش إل كاؤف

 د_>اوىنارعالانباىرهزالا (عدخ) دقاق لوب هي غو سابعلاو لاق هتطاذا

 لجرلا د اَسقلا ىلإ ارعالا نءالرعش طخ تأأرقو لاق ءاملا ا, ورعوت هاو راذكهىرهزالا لاك دحاف

 ىف فقاوانأ ىرهزالا لاق ةروعاسلا وهوا انو داب وس ولا "والو لحال دلال

 (مدف) ءاصأوهو مانسلا ة دق نمذوخ ام هن اكباوصلا ىل' امهبرقأرعش طخبو فرحا اذه

 سوماقتلا ف دياغم عم اوهلوق
 هاد افمعجلاو

 ىعك سوماقلا ف دّئفوهلوق

 مها حرفو



 ا اا 2 0 . 00 ع ا و الا ل وو ا ل و ا ا ا و

 اذك ماظعلا ءا ذقهلوق

 سوماقلاحرشو لصالاب

 ءاضهذ همهمىفتوقاملىذلاو
 وهو ماظعلا لدي حاملا
 بتكوراعشالا ففورعملا
 امنالءاضتذ باةعلاَعنةغللا
 اهحانح ترسكت طغا اذا

 نوكن الاذ_هو امهترغو ا

 يدعم جأ نيللا نمالا

 (داف) ..  لادلا فرح #« ءافلاوزيغلا لصف 8
 و هس وس و هدو اه

 دمغالاو كلذك دعى ظو هقنع تحرتسا لمقو هفاطعاتنالو هقنع امد. عأوهو ادع

 هلوق نم ىلا را لا هيت داع .وهلاقيو قنعلا لئاملانانسولا
 9 عدو 72-6

 ديالا ىَركلا بابصياوم 35 0 تدحلا ]و

 مملث مم

 الأ ىركلا ةوشن نملاجرلا ىلع مجنالمل كلذو اًديغبكا ا ادار هاف
 دب سدح )و

 ىركلاو مم ؤدوكياض دهسا نال تفرك !!ن'الالاذكار وطواذك اروط

 | متي ةأرلاءادبغلاو ىنثتملا معانلا تام لا نمد لاوةموعنلادبغلاو "1 2 سل

 ب رس وو لس دب ع

 4 طوخ لكو د ديلا هن ءاددعلا كلذكو ةئمللا ةعافلا" افلاٌةداغل اواههسٌتَمفتدءاغتدقو
 مى 3 هو

 لاك بطش ةيطرلا ةيراخلاكلذكو هضغانرةداعةر مشو دليم

 < مارا 22 لا ا

 اهيرصدامنايرلا ىنيلارأ 7 اهلالخ لوُدَحىردملاةباجامو

 كتي ا ييراسابلا عضومةداغو

 هوم

 و النسا ةظقةداغب ب هناكرمه مهوخن الا مهعاراش

 : ىأدغديغ نولوقيرحتلا له" ال ةلكو لاكدو غمالكلا قدجن منال املابو هود دست لاك

 هم

 معآهللاو لا

 .٠ سه9 و ه

 اذا 00 اها اوُكاداقاهدأشم لاف ةزيختادأف 57 2

 .ىكءو 9

 مول ودوم 2 و

 دافملاو اوشه نكون اولا عضوا دفا

 دل و واسس

 زيدا دشغلاو ٌىوشمىأ د يشف مو هني وشاذا هنداتفاومعللا تدافن هوهودوغسلا دام او

 "لس داع يراصملاو دوما معللاو دولا

 رجلا عب مجادنلاداهشتو ١ ىلع « 0 07-2 رس اكتراحأ

 رذوأم هس هولا اهلاجن اب ه ها *.بزااموديعتلا الاول ذك

 او 35 5“ 3

 م-©م و < «هم 7 م وهم و 3 5

 ىداشمو ىرانزا تعي بلا عم 0 فاران ءلالطد
- 5-50 

 7 4 و 1-26 س57 1

 صوخلا ل ا رح دو رف املا هللاةدو

 1 0 01 أم

 1. م1



 تاو ذغ فديسحاتشيبةيمويلييلع2 حييت نول 7 ا سراب

 : 0 ا ا ا ا ل كا ل ول 007 1 2 ١ 0 مس - >5 4ك 0 1 وين دي 1 بلا. ىلإ م ةهج14 1م 8510-7-2 رت در 0 ا رجل ا اا ل ل ا 5

 8 (دنغ)  لادلافرخ منيغلالصف
 1017709 و 7

 وس مود سل هه ل هم هذ و 9همر ْ

 دي ةميرسلا لعلي #2 0 كا

 لقاذارثبلات دعتدعوبألاقو اهؤامرثكاذا 0 وق نموهامنا ىبلكلا
 دخن أو ءاهلانةدماع هل سقلا ىلإ ارعالا نا لاق واعؤام

 ل نام 9 تريب

 ف اتاههوقتدففاع #2 اهيا ءاهان لهل

 ٌةغرافلا نيلناو لاق تاو دم اةلاقنو داوم ماغتةنوصشم تناك ذا ةنيف دل لاقي

 لوي همقو ءاعمصةيحألل ليج سأر فن طحنا دعو افلا كلذكونُمدلا نم

 نعلابفو رغم لقوم ن سا ل # الاعمار دّنادْمع سأرف *

 لصدفلااذهىىرهوملا لمهأىرب نبالاق عضومدامغلا 21د عضومُنا دتو

 مذلانموقداورفاهرسك و نيغلا مظىفهعففاتخا دقو نءلابعضومو»و هترهش عم دامغلارك ذ 5

 لمان ا ىضاقتلا لمعمسا ندمت هلئا دبع أس ل ترضح هب ولا نيا لاق رسكللاءنو رخآو

 لاكامكل لوقئامهتاو لو هملع مننا لص ىنللاولاكراصنالا نأ مسيلع لم فئاءاعزهسفو |||

 ولو“ ماسلا اواننتاب اءكيدسمتلب نودعاقانههان التاق كيرو تن بهذا ىسوملىءومموق

 ىذاقلا اهيأمضلايدامغلا ى وحمل الاف ىلبةسمللت تاقفنغلاريسكحوددامغلا كري ىلا انت وعد

 فاذكو ىذاقلال اقف مهجف ةعقب وهلاقفه.ءدردنءاتلاسلاق 0 اول

 هسمقل :اديرداىدشنت ًاوهيولاخنءا لاق ةمذنيغلا ىلع كاك

 داعبلا تك اهلواذد 5 البلا تركشت اذاو
 - هص

 هاللي أو ندع .ناقلا مَ
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 و 8م ©

 دامب 3 يي مو اخ له

 رامغلاو مضلاندامغلاورسكلا,دامغلا كرب ىور لاف كلذ نعرمعانأ تااسو هب ولا نبا لاق

 ثيدس لا فءاجىذااوهو تورت وهو نملا عضومدامغلا نا لمقدقو نيغلا ةروسكمءارلاب

 هامل اميملا نوكسونيسغلا مضبَنادنعرك ةثيدحلا فدرووهمف نوكننيرفاكلاحاو رأنا

 0 ذمالسلا وةالصصلا «تلع و انس' ىلع ن ولسا نهو»ل.ق نوِلاءاعّمصةيحانيميظعلا

 0 م دفع اوب نرقص هلع

 دمغ(دبغ) تول مهل بلطاو لمللا ب 2 ْدهعافل1َكنادأول سل « دشنإو
 ستة د مم

 اضياهيف قامسف هلوقو

 هأ محك لكلاوىنامساف

 هالصالاءاذكة نافل هلوق



 وهوا ردوصلا ديدشلا وه

 لاك ءارلا ديرغ فروصت

 ديزغلا فرعأال ىرهزالا
 هسسحأو لاق توصلاديدشلا

 3 ”رةنمءارلاباديرغوأ ديرغ

 فرص: ها اديرغت

 ساسالاىف هتاف>اوةلوق

 ما هياقحاو

0 

 (دمع) لادلا قرح ه غلا لصف م

 لئثمرهقلاو برضلاو ّمشلابهواعىأءاديرغا هءلعاودرعادب زونأ كوعديو ىفو زغياعمج
 8: دي مو 3 مد هد ومو

 لاك تابنلا نمبطرلا نيد معانا اًديزغلاوتوصلاديدشلا ديزغلا (هزغ) اوسع

 هبسحاولا# توصلاديدشلا ٌديْزغلا فرعاال رهزالا لاق 8 ادّيْزَغلاضمعانابصلا اره 7

 2-3 : مدهضعب لاق رصحذعسل معانلاثاينلان هديرغلاو ادي رْتدرَعنم ءارلاباديرغ

 1 ه5 ىده د مهم د 0
 هبحاصا ثمر يغلبقو قيعيم د عي ا دلع ( معانب رعوشوديزعو عرعر

 صربالا سد سع لاق

 بارع )ل يدم دس 2 89 هوو 5و ه-

 ليت مك وردم #2 هدعئامةسباقلا فتي و أدقو

 تيس لدي ردنب ا لاق نادمغلاوهودوعودامم معجبو فيلا نيل (دغ)

 7 و هس ا .3مسوم ترهس هود و جند ءءء

 تاعف با, ددسع و لاك د :ومغم و دمعم .وهفدد عقول >داهدعا واذ مدمغب فيسلاَدَمع
2 

 وم 2مه7وو هو ه5 ع

 اذاادوت طف رعلا دعو ناصف ناتغلامهودحاو ىنعع هند بغأو قبلا نتاع

 و موع و صاق عع هس 5م 2 92 -ه و و سدود رو

 اهب هرمتو اهيفددمت هجر هقلاهدمغتو دعأدقملك اهُكوُسىربال جحافرو هتلص> ترفوتسا

 اناالو لاك تناالواولاع لمحبة نما ديد املا سو هيلعدللا ىلص بلا نأث يد لاو

 لاق ابهرت 0 ؟وِفاْشْعَ هيد ىندمغتهل اوقدسع والاف هب رمل ف دمعتي تالا
- 

 0 ران

 مييشغيو م هكريو م هلعهسفن قلبت نعيلا #23 ادم ار زوحءادءالا دمت 37 حيامعلا

 هت د قفة اذا كال هفالغوهو فيسسلا دسم . مالااذو>اماذهبسح>ًاالولاك

 ىو انت

 هب قتلحرلاتحتدإ_عجت نأوهو اًداستأ ى مالا تدع شفخالالافو هيهتيشعوهانا

 دشنأو ل-رلارقعنمريعبلا

 اهدائاو سواح لو 3 هئافشاوءاقس عّسَوَو

 هما 2 0 ص 0 30 9ع هم مة وعم

 هييطغل ىح لتخجمذ_خأاذاهدمتولجرلادمغتو هديطغو هنمناك امن رتسان الفت دمغتو

 زوزو و

 دمع ير تيتو لوالان مهلكولاق 35 اسد هاو حا دعالا دمعي #23 حاملا لاق

 ءءء 5
 لاف ن علان 0 اهؤامسهذادوع

 -ةرم و سمس 8-

 دماغاهموقتسضفامب #3 اهيا لماع ؟لحالا

 ناكسا ع دك هنالا دماغ َرمُمىلكلا نا لاقف هقاقتشا ىف فلتخادقو "هلسقلا ىلعءاج
 53 . 5 07 ا َ

 دماغادشلا و !دماع راج وأم نم كا مهاسهسف هر سف كر رع تدع ناد وهس



 مك (رغ) لادا فرح «نغغلالضت
 ا

 ديرافملاك اهادقسسطلا تساف د يا قى ةمومأم تع
 اسي 2 0 5

 10 داس م وسوم 2

 ىهد_.يعو ألافوتد :رغاهتدحاوةدارغلا اضيأى هو هدا ارغاهتدحاوةاكلادار ًةلاورعوأل اق

 لاه

 وسع 57

 ميما خفي ةأكسلا|ن نن ذورقملا ىمدالاو اورو دورغملاودامنا لسقو هسلعكاددرف ةدورغملا ١

 ةحئاو ردانلوعفهوهوتاكلا ميلا مضندو رعملاو در هلا مسهلاو أ لاو

 سسعو هوو سدسو)55 -م و 59ه. و

 ادرْغَج مايو وأ د ارا عست لقوم كول

37 
 دحاو روفغموةاكلا 0 ا هيملاموهضم لوُعْمم برعلا مالك ف سيل ءارغلا لاق

 وو ووو مى هو كى

 رص دواز رع ارك و رواة وفاطانلاكولح 3 عل | هديت“ ىثوهورفاغملا

 ماظعرت مثدكرغلا (دقر عا 2 براغملاٌةريدكلا ضرالا ءادو ره اود دي راغملا عجبا قيلاعملا
 وس سس ه2

 ىهف ةحسوعلا تمظعاذا ةفشحو أ لاق لحراا ىمساهي وةَدَقَرَع هتدحاوماضعلا نموهو

50-0 

 دق را عمت ى عمر دو مسوعلاراك دقةرعلاوفقلا تابننمدقرعلاةاورلا ضعبلاعو ةدقرغلا

 ةعاسلا طا تاتي دب فود .اذفرع وامعانلاضَ لأ «« رعاشلال اكو .دقرغمسف ناكمنال

 لوشلاز مشو ها ارت نمب رضوه ةدقر "لالا ءاورفو دومأ ارصش نم هنافدقرغلاالا ٍ

 لاك عطقودقر 2 يقينا ةنالدإ ةرغل ا عيشي هل دملا لهأة ربت لق هنمو هندحاو ةدقرفلاَو

 ريهز لاك دق ةرغلا هلل قا عر وة دملاررباقمدق ةرغلا عيش وهديس نبا

 دلما لبسملا ارفف ىولك د ورانا تيششرادلا ن 0
0 0 

 حشا 1 اننغااوسمأو ءاديرعااودر 4 والد موقلا للود ببعوأ (دنغ)

 0 3 هيلع وماعاد ملاذا امْيرساواديرغا يدالا ريقلاوب 0

 لاق لولو دلعي ىذلا ىدترسملاوىدنرغملاو رقلاوبرضلاو لادا

 ٠ 9 هَ و 2 قر

 ئديرسي وع هيعفدا 5 نر ل

 ناف هحولا,سلوءاملا +_تلعج تدشن اوهجولاوهو نونلا هبور تاعج تش نا ىجنءا لاق

 نوذلاوءارلا هو باور غفر يضر فرعا اد ةنئورلاى ه5 نونلا تاعح

 املا تلعجت نا ناو فو زغيو كوعديو نظر , و يطعي اهعمز وج هناىرتالاءاملاولادلاو
 كناىرتالا نونلاوءاسلاولادلاوثونن اوءارلا ىضو ةمزالريغف رحأ ةسج هيف مز ملادقنىورلا

 كادكو مذلاك ىورلا نءاهد_عيلاقدر ن :وكتنأءاسلاتلازدقفىو رلا ىهءاملا تاعجاذا

 ناوقلافاهعمزو هناىرتالا اهعمز وحصواولا نال ةمزالريغءاملا تناك انورذ ونلا تناكأمل

 ) نرعلاناسل ل غاز

 ةدارغلااضدأ ىهو هلوق
 لصالا ىفاذكتد :رعاهتدحأو

 هىععموا ور رو طيضلا ادب



 (درغ) لادلا ىفرح هي نيغلا لصق 8و

 ىن تم < 9 ”تس -. مدوو+ هر 200-

 انادغس هليلحهل بهف #3 اداعصلا يمك نمسا
 ملا

 اه سس سس

 بضغلاريثك د ادعم ل جرو ايش ىأ دو مذوب ىو فلج دع ىمصالا

 - هو و

 دسل تت قوراو ر /ارحوةر كدا دش عدو ةعطق يأ لامن مدع هيلعو

 مالغلة ماعلا واو 5-3 اعشَشدلا رشا دئا دعيت

 واود

 دادغلاو الارفف وضل مدننا كيلا رقاب هما دئادعفرعالاو

 ةيرغتاو درلاوءانغلاو توصلا فب رطلا كيرختلابدر لا ((درغ ( دسللوةىءابصنالا

 0 وقف سيق رهاامهعجب دقو هعمتبوص

 بولا كادّنلا عرعر درع ةفدس لك ف ةراصنلايدرعي
2 

 1-2-2-9 8 < س 5-2

 توصل ادب رغتلا ىمصالا ادب برغل رغد رغل ءفلاودرعتوصلاب 3 املك ثنللا لاق

 ” ىلكملا عا ركن يديوسلاه هلثمديرغتلاو درع .وهفرن اطلادرغو
 هذآ كد و1 ه تع

 نا رادار و 03 ةمهلدمةب واداكضر ءاذا

 و

 تعم قرعسملا اكحو بالا باو ماجا لذكر يركب وص عفرتاسنالادرغو
 ده د 51 0 3 د ديسا دو 0000

 هوك خود يضودن ركودر ل توصي روم لك ليقو هدير رغبس قب ٍرطا ى أف درعا ابرك

 0 :تارتسالل“ د هرغومدس نبا لاق بنا ىلعدرمت

 مس ا # ويدمر هد

 دوعهفارط امس تنصح #3 اهلحار اق نا

 ىلذهلالوقاماف 0 عملا ىلعالج فار مالا نعاربخ ناكنا وادرَدحو
 م هد 5 534 و. 0
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 ف! لاصب د دارج الر يتلا هاش | ىلع ةلالددسضف

 راصعملا فك او ةجاجنلا درع #3 اندنعو ريعبلا و هلوقو

 ىدعملاةغانلالاف 0 هبرشاذاى غنيت ىلع هبحاص ل محيي اندنعومانعم

 0-3 كادر اماراصتمهيلع + اجا سو اًمماص احن واع

 لولاك درع قي نأ ىلا هنمك ماعد بالا ضو ) لاطساو

 درسغلاو ة- ا م #2 اهرثالانامثلا ضو رلاةرطس ساو 5

 و »ونس

 اراغصلا علدقو املا نبيرضمارعلاوثمرم رار قاع اورشكلاب

 5 فم احلستجاو نيراغتا ىهوُدارطةدارقلا عج و 8 رو رغعملباواهتمةئيدرلا ى ملسبقو

 لاق



 ا
 : 1 ب

 م (ددغ) ٠ .لادلافرخ *« نيغلاوئيعلا لصن

 درفتا ةجرتهذه (دبع) هعضوم فرك ذيل دعما با نموهفءالعافهربدقت نكن اول اق

 2 طقس تحن دمعنو -:الولذخلا نمنوكياملوطا هنا دمعلا لاقوهدحروهدسنا اهب

 «هلقراك ى هدسعولاقو ةشنس لأن ءور نسأ ىلا هالعا نمدرحا اهعذجريصي وهلك

 8سم سو و

 فاطأناسنالادسجفةد- علك ةددغلاوّددغعلا ( ددغ]) ((ةمهملانيغلا لصف 0

2 77 0 

 نيب ةبلصةعطق لك ةددغلاو ةدغلاو يودع ةديسارلا معللا ف ئااددغلاو مهئاهب ْ

 نوعاطددغلاوددغلاو مائسلا ال و منابر تطال وبصعلا
 57 ير

 مهو هوسلنأو ءاهريغيد مع :الاوةدْغدبىأ أد موهفدءافربعبل ادعو لب الا

 مهو غو ظوع مو

 مهلا تباصام ءوُةلادَعأَو لوعشملا لعف ةغيص ىلعهمءاقةدغدغا لاق ريعيلاةدغك ةدغأ

 ثمللادشناو ءاد٠ نمدلحلاو معلا نمدَدئاهلثراص يالا تدع لا
 ال

 م -95 5 5”

 ءاودا نم ىجصالا لاف م ىلا نو كتاضنأ:3- 0 7 ]لك ع٠ نم ةدغتئربال 01

 اذا نطملا ىفالان وكمالددغعلا ىلارعالا بالاك دغمرعب لاقياجن .وعاطوهو هدا لبالا

 يلا 00 ىرهزالا لاق رادوفب ]تضف رول

 ماهو يف هدهد
 00 لات هرهظاذانودغمنالفونبو ةددغم ويقل ءالاَتدك 2ك ةلسغلا ند ةدودغم

 00 و ه
 باو داو دود_غمرعب لاقي وتد وتقل تدك زري لاو م-هلبا

 داغلافدشنأو نامل
 هه و - رم ومو و98 م

 ا دادغلا لب الك فاك بنج * انسلا مكنت رطومك ةمدع
 - رم ل رع

 هو عدو

 ينرسرتسال# مها سه ىف ىهذخانرم ريعتلا ةدغك ةدغلاقفن دوعاطلارك ذهنا يد 21و
 سهو سى 5

 تن 3 مو ريعبلا ةدغك ةدغلفطلا نب هاعشد دحفو هنم ل .ئاإقو لب الا نوعاطةدغلا

 9 3 و و - 9 م 9 سس ص 4 م 9س

 ميلا - تلا اءان اهلخديم دعنا ىو ه1 يبخل دغع ىشأم رغد د>هنئمو د اولس
 م -

 ميملاوادشنأو ذاغلا عمبدادغلاو ةدغئاذدارأ

 مو 5 - 5-7

 2 قح الا داوي صاهل * هم ةمرعصسمالا,ت كذا تدجأو

 ىهفلدالاتد..غءو هلوق

 سلول صالاءاذك ةددغم
 لعسفلا ىلعابراج فصولا

 هىهعم ها

 رغت انعم ىسجسف هلوق

 حاملا ءلغغأ ناو ياهلا فاك

 راصاوسضغو هتايبعتاو 0 ب ولوضفن مناك امو نعسلالوضفتاددغلاو لاق

 5 هو وهم م .

 هنبأراذا اد غمس ادغماناالف تي ارو بّيفلاريثكدادغملجر و نابضْغلادغملاو كلذ نم

 رعاشلال اق بضغلا افلح نمناك اذاَدا دغمَءَأهاو بضغلا نمامراو
- 



 حرشوحامعلاو لصالاب
 هليضلاداعديراووروماقلا
 فرصلا نم هعيم نعال

 عيردعم ها فرصلابعسطلا

  "1١4(دوع) لادلا رح 0 نعلا لصف )

9--- 

 فورصم هريسغ غوهداعئا ىردأ ا موو وق ندلحر رديه مناسبا لكلاسائسُنا اوُضسُك هللا اودع

 دّقعلاو“ امللاريثكرٌوتالو 4 قروالربغأ عارذلاو هانادعُتم . لح رص دبعلاو وهقاخ ىاىأ

 |. لاو ىلا بسلا قاتلا نالواولا يلع يلا لبا إ ىلا ردنا واب

 كئاحن ةيدنعلاو ةيديعلا قونلاهيلا بسنت ىديعلاون ,و هلعاذهانلمق واولا نموهاما

 نيده ىلع اال داعزب داعم لبق و داكن داع د 0 ل و ةقو 0 ةيوستم

 تاسهلبالافب رضءناكد معمل لاقي بملف لا بسنت ةيدنعلا ل دقو الا ريش الا

 ىلكلاذاذ رائرهوحلادشناو ىوشب سلا دهومدسن ا لاق

 الهند #* ةمجانتاذابلا يبوح

 خغلان م برصيد الا بضم لف ىلا ةبوسنم بئاععلا ماركن م قون ىه مهلاقو

 ٌىرهزالا لاق هقشع ق عب ىح همسالارالف فو رحركذلاو لاق ناكر ن نمىالا ىهو

 ىردأالولاك ةيدسبعلا اهللاقي ةملسٌعلا لبالا ن نم اسفي فرعاو غلا فيدسعلا فرعاال

 ةادجعلا حلاو 7 هرب لسنا ادا يمال نءىرهزالا ىو .تدسنءئثىأىلا

 0 ياض تنك علاقي ناندعو أ لاق #4 رابكاونادسعلا ض- م ددسللاف

 ساعْن/سسملالاقو ٌةئادنع

 لعب مكمءاشالا تح ا رز اثادمعلاك مدالا 1

 كلذ ىلع هل_لدو ةدئازءاملاو ةملصأن دونلا ل_ءجألاعبت نادرعلا لعح نمىرهزالا لاق

 ةيلصأ ايلا ل_هجم حاس مّنايس لم نالهقهإ_عج نمو هللا تدعمهلوق
 هنمو لاق ءاملاىلا ةذفان قورءاهل ةعدقةبَل ص ةرصهنادسعلا ىجمصالا لاك ةدئازشونلاو
 هَ مو 89+

 دشناو نالصو نامت
 و اس سل 6 ا © سهر#] سل هم ما 4

 ليس مفصملااهاو رردس نه 00 ةنخج دن ادبع فن واج
 ص مد 2 لس

 لذنلاَنَمْلا اوطلا فلا ءنادبعلا وىرهوجلا لاق * انادنع ءواراكب آل |قسا اون *« لاقو

 ل نمووف هدا اذهدناد_دعةدحاولا

 دب س29

 فاخن كا ندرك تن دوتلاو مد نيكلام سر مسادوعلاو هعضومىفه هرك دهسو

 باونيزغلا لاق لجر مسا ءايداعو

 متع ىذاارمتاولظناو « هتنوءاداعب تسال
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 ؟11/ (دوع) لادلا فرح # نيعلا لصف

 ةحعنلل لا ةءال اوةدوعةاشلل لاش قوش ريعملدوعلاقيالو ىرهزالا لاك اريك ادوعراصىا ئ

 عجبفدوع تان دوعنانقانوةدوعقانو دوعل مج ىمصالا لاثو دوعمةقانو لاق ةدوع ا

 | كك و وم -

 مل ىكألوق او ةدمعودوعرداونلا فو ره ورح لثكوعو و عوور عونه لثمقدوعلا

 379 هسا سسوس © عا ع

 ا 3 همهذارعأ هو نعَباتاو 95 همحتا ل لمللا اذا تح
 و ىو مات اس و ءو 0 ْ

 ريشي لاق ئداعلاميدسقلاعير طلا د رفا سلا دوعلاب دارأو ميصلارج-الايدازأ هناف

 7-0 همك لل د ه<-

 لمعلاابكوكرتلابت وع 00 لوأماوالدوع ىلعدوع ثكنلان با

 اذاتوع قد رطل ذكر دق قيرط كعىأقنر علا ىئاشلا»و رمل لج لوالا دوعلا,ديرب

 »مص جاع سا 0-0

 #4 قلَح دو ىلع دوك ىلع وع # رعاشلالوقاماو ىربنبا لاق ٌكإ ماذا مو ٍَ ْ

 ددوشو مد“ ايو طشلالادوجلاو سس يع قاتل اولا نسل الكولا

 ار طلالاه لُث 1! لعذر

 ب هه 25 9 همس وهس و< ةوومص

 نطاوملادنءربصلاو ىأثلا بأرو #* ىَدتلاودوعلاددوسل الا دا له

 د ا ندا و ل

 لوقو راصتلزنج)_هفداعوبوقسعب ءاكح نا دعنمبول_ةمىقرصى أك ةمجأ نأ ىداعو ظ

 2-01 8و ورم 7

 مدقلا َصْاطر عراد #23 ةلسعمافك دع رب ماقف هن د وحن ةدعاس

 ًاخماذل هي مءءاجدق و لبق اهيلعناك الاحد راع هنأ ريس لو راص جالا انهداعن وكمال

 حرامعلل لعوأدشنا اعساو

 ادا وع مافعأ ديدي « داك حو حابصتو ظ
 داى ع ذك نسل لاو ريكو ارا عااهنلا لغاتينق دس زالت سد أعور

 ةلامالايداع له نم برعلا ضعب لوقن هن وببسهاكحامامأو مزاللديفدامعأودمعامأو

 عد نم برعلانمولاق لادااةرسسكحااولامأامناو انمدقاملءاننماهفلا ناكل ذلد.الف
 س © <

 كبسات داو داعف رص

 هه سد

 اشوداءدْحْنمَو وح #2 لعن أو نيكن ميل

 ريثك لاق داعىلاب سن ءدقا اى داع ويدعو نيتلسقالن مسا امهلعج
 و رار دى ومو

 انهلصالاءاذكر و ركوهلوق رورثو ةيداعبلفهب * بدطَماهةنمداولاسامو
 راركورركةدامىفهمفىذلاو تاع يوم اناموفم هىلوالا داعو ثمللا لاق مالسلا هم اهماع دوه موق مو ”رلسقداعو

 ياعلامرنولزي موب مهفةريخالا داعام ًو«اداعو داعين امك او«ريهر لاق هللا مهكلحأ
 لع هليقاّس دروأو فذالا

 ىرهوجلا اذكو طغلااذه

 هك ها حجارفاهيف



 ..(دوع) لادلاف رح ه« نعلال صف 1

 ناندعوأ 0 سالح روغلسسقو اصعلا كتعرقىذلاداوعآلا

 و ع © مز هس ل ءو هبس و وو مو

 ىأىلظناو ضف ىلع سانل ادوعت ة51لاهو يظن م هيرضيىأ كاع س ..انلادوعي ىمأ اذه

 ف رطل ارعالانبادشنأو مولدتلا دعما رمش لاقو ةوداتعت

 دبمسو رع سه ىو

 دعسة طخ انلعددش « براشلَنو َراًدامالٌ لاف
 ٍِ " مق“ 2ث دس

 رب رح لاقو مولظىأ

 امال بعل ةسَسدوسأ #4 فود ىلعَت ديعتملاىرب

 ديرع س3 1ك وه كو و م سسو

 ربرح تس ىىخملا دبعتملا نجرلادسعو أ لاقو دعو دعاة صت الا ديعتلادييسيف اأو

 © ع 9و ا

 لاوو ْناِضَعلاَدسعَتملاَولاك 23 انيدسحملاولاهملا ىلع د مور شم نب ةعب رلاقو

 ىحو هيغل هتباصاى غلاب دقو هلع بتتاما نسا ىلع اعلا دسمة دبعسولأ
 2-8 و ةنص٠س و

 تبكسا|نيادشنأو ديعتالو هيلع عتيالو»ىارعا نع
 ىو 6-9 5 هم دو وع م 5

 دعا هتاراج ىلع ريع 35 دي مو ةضرغا رقو #23 دلجلااهقوفوامن

 نه ه ودّي و

 ئردنتىأديعت ىريغ:أ مادو زموترقو لج ااذسهاهقوذوابن "كف لبق ”لجدلجتا لاف

 ىذدلاوه ىرهومجلالاوو ةيقيهيفو نسما لها دوعلاو اني عوابت امص ىلع اماسي

 قو ةحبق ىهوةدم ءةغا فلاي وىرخزالا لاق ةدوع عمباو فش اولزابلان سلا ف رواج

 لعأب ْكِب رح ىلع نعتسسا ىأ عدوأ دوعب محازلثملا فو ارقومدز.فدوعلا رج رجتالثللا

 ادوعداعدقودايععمبلاوةدوع الاو مالغلا دسمْسَم نمري#يشل اىئرنافدف ةرعملاو نسلا

 وأ لوربدعي نيس ثالثه تضماذا اذيوعدرعبلا دوعدقو ىرهذالا لاق دّوعموهو دوعو

 2. ظ0 مّ 1

 "0 شرقت لوب نرعلا ضعن تعمل اق ثدوعالو كوع ةقانلا لاشنالو لاك عيرأ
 7 لا

 همشق بردملا ن نسم اريبكلا لما وهدا اذ_هىلا اوُدعس نامكلن ادق ناسح ثيدح فو

 بوقت ىح كئاطعب اهبل اقف:دوع وحرب تمن اقف ل جره واعمثب دج ىو هب سفن

 هبلعهناثيدحلا ىفو لاوس ىثنالا ونسملاةاشلااضأد دوعلاو بسنلاة دعب ةهدقمحيربىأ
 "ا -

 0 ا

 هيلعلاهقف تعتقل كراع ٌتْدَمَعَفلاك هلزنم هللا دبعنيرباج ىنع خد مالو ةالصلا

 دم ”و

 بطزلاو ليل هانم وع هاا ها لوسي تاقفال الوارد عطقت ال رباحانمالل_ىلا

 دوعريعي وانسااذاةاشلا وريعيلادوعو ريثالانبا لاق نيدرخلا ف ىورقلا ماج 1و

 1 م59 <

 0 دقوأرصقأ دة نلقف«دثنأو نس اذا اديه جرلا دوك ازعالا نبا لاك 5-50



 "16 (دوع) لادلا قرح * نيعلالصف

 همم ص

 هراصعنا دمع لكلو 3 اودوعام ىلع اور

 5 و -وو و

 نعفلا ضرغتة فيد كدس د د دح قو دبات 3 نم مهلوقكل ثلا لع و ءوسو قداص دوعن نموطو

 ىو ريوة سم دعب سه ىأ فلانة باو ىلا اذكهرمالا نبا لاكاد 0 بولقلا ىلع

 هناك ةمهعملاذعم تفلاءىورب و هنافاط٠ نمر يأس عينا دعا دحاووهو ضلا

 همركلا مسالا العب رم سو اهبنَكديداَر ك4 ةيع ل نادوشلاو ”نتفلاسفاقلا

 هبرضتن ىذلادوعلاوضلءقو ىرصلا طسقلاوهلبق ىدنهلا دوعلابم كلعثيدسحلا فو

 ناديءعجلاو ىنجنا لاق كلذك اضيأ هلع سلغدبب ررضي ىذلاةعيرالاراتو لا ودول

 نيدآوملا ضب لوكءاطيا نكي انعم فلتخاوهظفل قفتاامتو

 -ه-س © و ه سس

 ىدوعابس .هلا مايأ جبن سحو 3 تفك سا ككمانأ ةذآب طاب

 نع سا هم و سوح

 ٠ دوعلاوىاشنلا ٌتْوَصْ ُ اذا د اهقراتم البد بسام

 مولا

 دوعل ارى اريسعلاوك لاك 23 فام دل فالسنمةوهقو

 كهل ل ا ري »هس سة

 «جراوحخ 1

 دوعلا ىفءاملا ىرْخَدمتَرجاَذا 5 فطآ ىو ريكو رست

 ُلَدْملا تلاثلادوُعلاو ءانغلا ُدوُحفانلاُدوُملاو ةدوعلا اهل بط ىدوع ل ضو ةوق

 هش ىحالاو هدسسن بأ ةاعقنماذهو ةرصشلا عبارلا دوعلاو ب دوعلاوهو

 ناد.علاذختمداوعلاو هاندجوام ىلعءانرك ذامتاو هيئاعمريقتوأ هيداهشتسالا نمنوخأ

 نيدهاشلا نيدوعلامدارأ هنا نيدوعي كنعرجا م رشثيدح دروامامأو

 قرت الءأ هريغو ا دوععن هناكم ن نعرمببا ىلطسملا عقدباك 0 ههلعحاوام_مراغلاقتادبرب

 امفدهتحا ومكملا فتش دارأ ارآل قو هنعلابولاو ئالاامهبعفدب هنالامهبنيدهاشلا لت

 قدزرفلالوقىفرمش لاهو تعطتسا امرانلا دع عفدي
 20 مل هت

 اهمحرئاضملا ٌصرالا اا ىذلا تال ناونيدوعلا ترون مو

 ارمسف 000 ا ملسوهملعهللا ىل-كىبنلارب ارسم ثاد وعل لاق

 رفعي نتدوسالا رز كلذ

 داوعألاى لمس لسسلاّنأ * ىاسئذلاىوستلعدقاو

 ىرهزالا لاق تملا ةنلعلمح امذاوعالابعو توملادب ريداوعألا لس شقا لال

 وذو ريقلاىلا هيلعتسملا نوامحيودوعىلاادو ءنومضي مذ مهلزئانجالىداوبلا نأ كلذو



 (دوغ) لادلا فرح .ب نيغلا لصف م1

 قارطلاوهألا لع فنط مو قارباو قوش ْنمكلامديعاب

 ىأقوش نم كلام هلوقو قْوّسلاَوْنرْغا ى ءهداتعيامدمعلا كلام ديعارهلوق ف ىرايثالا نبا لاق

 اهفّموقلانالف ألاقي كامو امها ىعمو 000 قوس نم هلم أم

 اراك متلامكاوقلا قوش نم كلام ىفداتعملااهأايدارأ لان ءدولاسامىأكلامدسه هلاولاق

 و

 نمدقاقتشاو عسي مويّلك دبعلاو رعاش غ نمدتلاهلئاك هنموهحدمتو هّسسورف و نم ميمعتت تنأو

 لدبلا ا ا قم 0 د

 5 1 »و 2 7و 0 انيإ

 فارصتديعلادوَعباك د ىرأ 08

 ىدو<)

 هوك رتدينعدبعريغصتو نيعلا ةرسكلءايدمعلا فواولا توتو لاق دوعيداعنمدعلا لعش

 قولا ترعلا دنع دسعلاو ىرهزالا لاك اداوعأ او اوقيملو ادابعأهوعج ممن كريبغتلا ىلع

 ءا|تراصاهلبق امرسكناوواولا تنكساسإةدوعلا لصالا فناكو نزلا و حرشملا همفدوعيىذلا

 ٌدايعأ جانا ىره ولالاق 4 :ردصللا نب و قيقا مسالا نيباوقرشملءانواولا تيلق لمقو

 اديعتعا ىعم ىل رعالانبا بشل اداوعأن بوهشبقرغلا لاقي و دحاولا ىفاهموزللءاملاب

 0 لولاك هازاءايعو ةدايعو دودي هلل قة لة وعددنال
 مم م

 8 م 9سصدس هس

 سنا اوه مأثارد لا لعىدابع 20 :رامدت له ىرعش تلال

م تلاولاكك ةفاضالا لجال اهلا ف ذف قدابعدارا نوكي تاز ومع دقو ىنج نا لاك
 قر

 7 »ع رح 4 وم اك هم هع

 ةممع ىهوهداَس ةريخالادووعمو دوعم لحرو داوعودوع مون م دئاع برو
 ىئابعللا لاقو

 دول. د 3و كوس

 ىمساما لمقو عمج 7 مياةرخالا دوعوداوع عوق كلذ ىلعدزيوإضيرملاةدايع+ يتداوعلا

 ٍِك م ه7 . َه و

 ءالوهلاشءار هلا لاف ه دياعةد>اولا ضي رملا ندعي ىاللا نهو د ردصملاب

 وهوآّ 9 هس

ا هب هقد دوعين يذلا مهو هر و هرو زل شم هذاوعو نال
 تبة مطافثد د لح ىو لعا اذ

 2 رهتشان او دئاعوهف ىرخ دعب ةره هلا م نملكو اهراوزىأ اهدا ير « 51| سها | مف سدق

 لقو تكد بس شخ لكدوعلا ثيللا لا هن صمخ هن راب ع ضرر ماةداسعىفكلذ

 هبي ريل م 2

 نطمرلا كو كب وهوركشلا نم ءاملاهيفىرحاموهلمقو اناغوأقدةريصت لك بسسس دوعلا

 ىشعالا لاق ناديعوداوعأ عمملاو ساأنلاو



 ا 1 ب لا ١ ب موو 0 لس لح 2 1 لاا 0 جل 7 ل ا ا ل ا ل ا 4 7
 د 11 ري 0 0 00 00 1 تب ,

 95 0 م 3 25 1 00 1 4 كدا ول 2 ا

 1 35 ا ل 3 1

 مر# 0 (/دوعإا لادلافرح.« نيعلالدت
 ه.ع كه و

 اهدي ةالصلا نالفداعأو هيلا دايمة وداعا تاعاجلا اوُكرتولبال ا بانذأش يرق

 امودنعيامنالفو ةرتاعالوب داننم اكتراماأ دبعياموئدسي امان القت ر ثسللا لاهو

 دشنأو ىل ارعالا نبأ نع لحسم ن تصر ملاذا ئدس
 سلس 9

 ىدتامودعئامدصب ىرخأو #2 قس قس وغلا ماتو
 دج ص رس

 لاه دوعن, شلل قطا دمغملاو ةهحالو هلع دجولا ن مهيقانأال سللوقب

 ضخ ولا تاَدعلاَلا #* شماوُعلا» رم عسطتسال

 اًذهلدعم موهلاقو ,ولدلاب ضوغلل تداعتسا ىت جلا قونلا عي لاك هريسسفم فى ره زالا ىحو

 لطخال!لوقامأو هداتعادقدنال اقم .طمىأئثلا

 دنا ب ضاوسلا نان كوب يل قازدنا كولا نالوكب م 0-7
 ىذلاادسعملاو هلطلخ ىحب رض ال ىدااوهو ءانابعت سل ىدلا لجل ادعملا لص لاف ل 1 : 2 1 و كك

 كل ذداعأ هناك تا علبالا فبرضدق ىذلا لجلا دمعملاو هدمسن الاف كلذىلا جاتحال

 عم داتعالاو لاق نومه ىنداتعاو يانا ىفداتعاوادوعىشلا فداعو ىرب لاول

 ةوضوو قو نم حلاو دوعتو داتعاف هن دوع لاش ةدانعلا نموظو .دوعتلا ا

 هسو ©

 لاقو 3 لدعم نمد عرس لشأ و د رعاشلا لاق ديعوهفهربغومهلا نم ءلداتعاامو :

 كاملا دبعنب نملسح دمع ىةثلا مكس انيديزب

 امنع هداتعي انك لوقأ اذا + ادومعمبلقلا اذهءاممأب ىس ىسمأ
 ساو همام هوم 2 1 40 -ْ_-

 ادوحومسدل معلب كنود #3 ملكت ام ىبمأ 1 َى اك

 ادمحلا اونيكس سمان ىدغأ د رب اك ن نال ع نمروح 5

 هشودارأ هتك ن مةدحح او ةمدملا ءابلاووةممملا نيش دجلاو نينمعلا هبش يوري ىلعوبأ تاكو

 اهحدمىلوقي هفصص ىلعانأت |ليقدقوهماةمدبلا فاضملا ماق او فاضملا فد دنحلا
 مهو 4 و 87 م 00 سد سو

 ادواد نب نولس العو لح يع ديد تنأىأ م تدع
 5 هم

 ادوجوم نيقاب

 تااسأا قوينرم جالا 31# ا
 ادوبللاو د * اكلماوركشي نق سانا لدعبال

 ايلاف تْمسَتنأو 23 ناب 020
 2 نشل -

 "لذ وطلادارأ 7 دمع 0-5 ىلع #2 دشناو داعى أى دعى داعلضفملا لاقو
 رت ع

 ارا: لوقاعأ و اهلثم لاس ةنالثنوكت نامصلاةيئورأ

 00 نرعلاناسأ ء)



 7 ”ةرتج”

 0 ! مياس 11 5م 55-1

 0 ادروملدللا #2 ةديعم ذا ارذاك ل ساو ءالا

 هدواعو ىلا هندواعو دواعمو هقهيفناك يردوا ولا 2 سلفت ا ضتدروىأ

 بركلا3ّقم :وقلادواعت و سارملا لال هنالد ا لا لوالا مالا ىلا عوجرلا

 ىلا كّدارانارقلا كءاعضرفىذلا نا ىلاعت هلوقو يطاوةرخ 0 قالا

 تلو ثدحداعمىلاءا رفلالاقو هلاهدتشينا لو هيلعمتلا لص بنل دع "كمىلا عد داعم

 الا لل تش تا دمج ا لأكل ريح نا اوركذو دلي وْ _فطوملا ْكَد رهانع باعت لات 7

 ع مع # ني حا نع 3 ِِع هم لخ هن ص

 ناقل لراصل داعمللا لدارأ هلوقل هج كآن وكددقو دوغلا نم سلو بدو ثنح كندا
 0 4 5-5 7 ص ي 5-5

 نسحلالاكو ةكم تف نمهدعوا ل داعمىأداعمىلاابههتداعملا وكف كا ةحو فم ةكممملا دوعن

 لاقو ةنلانمكندعمىلاىأس ايعنبالافو ثعبلا مونهسك دهاحلاةودرخ الاداعم
 هذ 0 1 ههاب ب6 3 2

 كوالا 6 سام امالك اذه ىلع و كعامل داعمىلاّلدارلهل اوقف ةريسفتلارثك ١ 1و مانالداعل

 كإص ىلا م_مذعب لاك ولاق 'داوملاداعملا باعت لاو حاجتلا ةلاق رخ الاف كثعم ذا

 َن درساىل لصأو ثيدحلا فو ةلنللا ىلا ىأداعمىلا لمعلا هيلعو ةفئاط تلاقو مئاهىن نم

 0ع دحفو فرظاماوردسصماماوهوةماسقل أ موب هم كمل !ادوعبامىأ أىداعماهيفىتا

 هى

 لع مثموهو لصالا ىلءدوهملاءاجا ذكرت الانءا لاق داعملا ىأةماسقلا مو هيلادوعملاو 7

 52 ع 400 7-2 و 2

 ىنلاهللاو دانعفد د لت هسممو راصى ىعع : دربددو عجرىأ اداعموادوعدوعيئ يشل اداعلوقن

 عم ه <593 بس ع' و مى راس هو م

 د رج داقنل اهلداعتم راك كر دول مو ت ترصوىأذاعما(ان اًمقتدعا سو هملعمللا نص

 تعش لاكش ليقف يسيى أنار طقدو عيّن اذهنأثددو بعك ثيدحهسنمو راص

 اود ه8

 ْش والا طدانمب لجأ 000 0 00 1

 5 واخملاو انآ ام لدتا 0 ىأاهوديعتساو هللا َق

 ويف 8ك و .ه- - - ع و :/ .

 داعمةرخالاو عج رملاوريصا اذاعملاو دئاعدواعملطبو هبحاصىلا قرف لك داعاذا اهريغو

 الا ًانيهداعلاولاك .داكما لدا ران ارقلا ك_ءلع ضرفىذلا نا هللاقف من لاق كيييطوو

 , 0 م ىض م 0 م سا

 1| اهريغو حوانمفساسنلا مهاشغي ةسصمىأ ةداعمن الفل ال كلوقكداعملاو ةداعللا ثمللا

 اةرخ الاولاك ريصملا هيلا يش * لكراعلا 3 امل اوداعملا وةداعملا ىلا تج رخلاشيءاسنلا هبه 8

 | لصالا لعل عسا هنكلو حار ماو ماقملاك اهلا هواو لق: نأ هلام ح ندودوعب داع نم



 م1 (دوع) لادلا رحت « نيعلا لصف

 اولاثا1نودوعب هلوقىفىعملا سايعلا ون لاقو هلعشق مارح ىلعهنا لاك ىذلا عملا اذهل

 ”ءل_صنماولاه امل ل_عج هنا شفخالا نعحاجزلا ىور و هسفاوداعد_ةناومّر-امل.لعتل

 اذهولاق اولاقاملة بق رر يرق نودوعب مث نورهاظد نيذااوهدنعقعملاو ةبقررب رحدف

 اولاقاملنودوعي ث مث اس ن منور هاظي ني ذا اوهلوق ف ىفاشلا لاقو .نسح بهذم

 مير نيلسملا ىلع مّرحو هنولعفي ةمله اا لهأ ناك رو هفابتمرهاظاذال وشب ةبقر رب رف

 مي نطو .ومالسالا لهأ رع وهفاق الطَر راهظلار رهان عمس | ناف ظفللا اذ_مبءاس دل

 ناكولاك لاقامة ءوقعةرافكلا <هزاوم سال داعد فاك الطراهطظلا عش لنا وةرافكلا

 دارأاذامهذعبلاقو مرسلا نملاقاملداعد_ةفاهقلطي ملاذافالوقراهظل اءاهانا هسعردت
 5-3 5 ه5 ع همت سرع 5 م 5 3

 ىأك لعدوعا ص الا ادهلوقيثنللا لاق رفك سءملواسماهلعةماقالاو اهلادوغلا

 وأ هلصنملضفملا كلعهيداغاممساٌةدئاعلاو رسيو قفربْك بلع دوعيهنال عفتأو كي قفرأ ||

 فطعلاو ناسنالا ىلعهيداعي هَل ضلاو فورعملاةدئاعلاوهديس نا لاك .دئاوعلاهعج و لصف

 ىرهزالا لإ موتا عرفي امدعبدب صخ م اعط نمل لا لع دعأ ام يضل اولا 1

 2 و و 94 #1 يلا را 3 0 :

 د_.ءأاممضلاداوعلاىرهوملال اف ماضقو ظامو ماك أ اولاتاك داو ,ءتلقءاهلاتفذحاذا 1

 نافانملاداضيأ لاسقي و كارت لازم عي ىعمداوعو ةرمهنم لك أ ا ١ ماعطلا نم

 وفع ودى ا ةدناعو مفصودنالفو افطلوار ربى !لمقو بعام ىأ م علا

 لوقهنمو دعم دباورفسلا هفداعأ ىذلا ىل رطلالاسقيو فلا وربلاًءاوعلاو فطعتو

 - هرب انسلا لب الا ضد لمقم نبا و

 اا ا 5 لع فاعلم تدل نص :
0 

 و و« وات

 ةفورعمةثل داعي نديدلاٌةداعلاو َبْكذلادسملابو هيلا ىَتتيىذلاّقيرطلاىداهلامدارأ ا

 قولان مثلي داعاممعلاامنا ىوقب س دأآو عن عروس الاسم تاداقلا اهعجو

 تاه هاوددات ءازاذاو 57 ةدواكمت دزاعورداعف' ىب هلادوعتو ل هوحنو ضرملاو 1

 ىل ارعالا نبا دشنأ هلةداعراصىأهداعاو

 1 نالبفلا ل د ىديعدتاةداعّدت ل

 تت _ - - مما

 وو ع مسرح 8 2س سا 5 صوصشس

 دانس اهتملابا ول 3 قنا قالخالالاصدؤعت لاقو
 هس ل

 فان كلا فس ىلدهل ارسكو أ لاقو



 1 ا ا ا ا

 (دوع) 2 لادلا فرخ « نعلالصف م

 ومو

 ل 00 ا الا هدر صال انفك

 متاكرسوعبف ياذا مان / لوك .اذهو ا

 ريثك لاك قالو يمال لاةوووق

 + - 1 5 2 5 هو <

 مد و 0

 أ بئالسلادبعملاِدوعل ا أ كلا 2000 و ومالا ياعلا لاب رلا نمديعملاو

 لاك ءديلاىنان'دوعلاو

 9س داو ةو-هي2و2و ه هه هوة ءو 5

 دجأ دوعلاو تينت أم دعناف #3 اذهاج ٌتتَأف حنسحاف عآد

 2 وس 2-نس 9و ورج

 ةريونب كلا دشنأ او دج انوعلالثملا و جور دوعب# دو دوعبمبلا داعوىرعولبا لاه

 دج دوعلاوءدبلا لانو 0 مهضر هرقب سم[ اسنس بانر زج
 رم ص ادع 4 242

 رخ [ىهلوقىلا ىزنالاهرعىوه كلذكو لاك ءدَملا لمعان د عوهداشنا باوصىربنءا لاق
 ا

 ْ وهمداعأ ادادايعوا ٌدوع هيلع :وهملاداع دو هنعٌصرعأ ناك امدعب هلداعدقو دج دوعلا وتسبلا

 هدوععجرلوقتو هيوببسلا# هتداعاهلآسماياهداعتساو كلذ نمءدمعي م قلشا دبي هلئاو
 قيلت هترفاس عير تراها هعوج ربلصو قحبات دب ىلع

 تتجباك تجر وأ قاب ع دْوَعسخجر لوقف عح أ بم عقب نأن وكي دقوهعو-ر
 < هدو اء

 عجرمهضعن ىحو هبوبسمالك ىستنادوععوجرلاو 0 عوجرلاهيلوصوم“ حنا
 هذه لكم الا اذهىّدوعتنأ كل ىا ةداوعل ام اودوعلا كلو هناا م عب لماع

49 

 داعم د لاعب ٍردبدعبادوع مالا ةينثتدوعلا موضعي لاف ىرهزالا لاق ىناعلاا نعةثالشلا

 ةلالضلا ءبيلعوحاتي هرفوىدهاش برن ودوعت دبأك ىلاعت هل أوقو ورم و

 9مسد يصل

 ىمكترطق ادب اكءادعسو» ايقشأ نودوعت انعم لمقو مكئادشبان مدح كن سللوقت

0 

 نو رهاظين يذلا ولجوزعهلوقو  مهتاهمأ ماحرأىف مهو مهيفحو 2 فني عن يجو هلع قياس

 نودوعي مث ةِسرعلا ىفاهيف لصد ار ةهلالاك قرير لاو النووم اَسننم

 اولاكام ضقت فو اولاتاسع نوعجرب ديرب . نا اوصّلكو حاكتلادن رب اولاف امقو اولاقامىلا

 لعفالداعنازوجحو ى رخأة م هلعفن اديرتلعفاملداعن ا ل وقت نأةِس رعلا فزوحيو لاق

 كيرضيل فاحو كب رضيال فلحهانعم نوكسف كب رضي نأ ف لح لوةناكوهو لعفام ضنا

 داعةبقرقتعأ اذاذراهظلا ىعي هنواعفمف هلع_نالانا اولاانن اودوعن مث هلوق فس فخ ال لاقو ظ

 اذهل ظ



 تان لا لا تاس ا ب لا ل ا أ 3 يمك وجو ل ار مو زا عت
 2 0 و ا 5 3 < كح ايي 0 ها 1 ما ها 0 هبل كا كاع

 4 ْء (دوع) لادلا فرح #2 نيعلا لصف
 لي نم 2 رب وجر اوس 75537

 |: :ريغصلاهبتلامف هلذاسأ هنم دو هل اوطل ةريغسصلا هكر دتالل_فلاط وال_عدقتللا اذه

 ا ةدهعلا اكس صولا تدهعو .كاكرو يمول امم فرعضداهعلا ة يه ى ا

 : ا ايشولا اديك هلا ضرالاورطلاهجاذاةدوهعم ضرأو ةدوهعم ىف

 5 دامو

 ٌْ ةهضفنم ضرأ لاش ةعطقلا: ْئلماو ضرالا نمةعطقلا بصدر م راما نم

 ب .زوأ لاق اضيفت

 ودهرؤ ت0

 دوهعل اماقزد بلاك ريننسم «' ةنلان ويعلاومست ىلصأ

 نق اطال لق ما دوهقلا ماع قاف الارابغ ل قلنوكيام سبح دوه طمو
1 

 || قئاهذ ىدكلاوهلةدهءال ككاو عملا 1 ءارك ف.هياثمأ
 هور د هم

 هلالد_ت:عئىضةنافاملاش مالا 5 نمحرخ هناهانعملاق ةشومئ :لملاو هنلعفل تعنوعو 3 ةيشخ

 ا وب سم سرس همو. ٠

 ٍ ناونْثلا ضبقدعي ببغيو سلع ةاهقرسدق نوكي ةعلس لجرلا ع تا ىسلملال دقو هبلعالو

 مهم م

 ناادهعو اراه ىلا يب ل تالا ...نأ هلايوتي ل ىرتشملاىَدي تس

 5 س؟وسما و - هم م ع

 تاهل وسل ْءأ ةدهعال ىسلملا كاع الوقت اهكلامل قام سا اهيفوأ ب دعاهم واع

 هبدادهعال ع دقرم نعد نلآساذا كادوٌكيق لاب ءاذهع ىملثملاف لاق و ىلا عجرتالف :

 و م5 ووسو ه»

 تاهيه هلدمو همفعمطن الو: تافدقئدلاس ”اللال_مبَرْضَي عد تايلاغلا كلدهعثمو :

 مثدهلاون ا دسشنأو «عيدقتاملاغلا دهعيىدهعو 5 دشنأو كناري امبارٌغراط
 تي قلك

 [هعرامةدهعقى ربل وك د ال ارم فرسلا وطال او

 عك “- ْ
 ىأٌةدلسهعةيرقو امزلادهعلاو ىرثلااهب الف ما يلع ال رس ةيلادارأ

 2اس د هم

 ىلاعت هللا تاغصىف 6 ل ف ررعلا نمي اي وشو 1 نوط عايل تاو

 هللالاق اوناك امءامحأ مهدرعن ممتع ماسح قالا هللا د ىرهزالا لاك ديعم اد ملا

 24 7 أ

 ىذلا ىلاعتوةناصسوهقدنعي وى دنت وه هنالاكو هددعن مقلخلا 2

 ىلا نعفكورو ةمايقلا موا هكا ىلا تامملادعبو ادا قتامملا ىلا ةاسحلا دعي قلاع

 لحرلا لاف لكلا ىلع لكس امولنق بلا لسنا بع الارسال

 ئدنملا هلوقوذس عون لاق ديدملاٌدبملا تر َىوَقلانرغلا لعدبعلا ديما بما كَل

 و ا كازا 23 دامو موعدا دق ىذلاو هذا

 صد و ا

 هفرمصل هس ,رافوهبكار عوطومف لاذو بدأو ضد ردقىذااوهدسعملاٌىدبلا سرا نال و



 لصالا»اذكى اا هركذيهلوق
 ميكك» ها هانادرك ذيدلعلو

 ' (دهع) ؛ ٠ لاذاافرح « نيغلال صف ا

 106 991 2 ها هم هو.

 دودو ٍدوفولا 3عيفب ماقأ 5 امرفءانفلاروعمهم سةتاو

 11 هوو2

 دمعي الات حن لكل #23 دهن ىلع دعب : مكلف

 كور لا را ندا كده قملاسو ىأنا 0 ءادهع ىلع ل
 هم هع 5

 هم و د س

 اوهعلاو يس هنلاا ل موقلالا بال ىذلا لزم دهعلاو هّسؤر

 ةمرلاود لاف ردصملابىع<ىشلا هيدوهعملا لزنملا دهعلاو قرعودهعىذلا

 سهر د مد 0 ل

 هىدهعلا ثدحأ اوهدقعت "ن1 اوءدهاعتو مثلا دهعتو 27 همنا دهعلا فرت 2#

 ه9 خ© ل م و

 هدهتعيس دلو هيلعمللا هبجوأدقىذلا عسضيو حامر طلالاق

 -و 2 9و وداد

 ب اب عامل نال دانا و سمس اوعي ئىثلكو قعيضتدهعتو

 : بو رومالا دهاعمر سكلا,دهعءلدو ءارمثل ااميهزاعلاولأع هتدهاعتلاتالو يذهتلا

 هجوتفرك ذبو ىلهاسلا لمن ةستقح دع تءمكلا لاك دوهعلا وتانالولا

 ُدهعلااهْضْقي سس سسمىتح 5 هتراما ىفاهنع بَل م 0

 دير زو أدشنأو دوهعلا ب<باهملا ناكو

 3 ةوماداهعلاَتنلابَناَتقااك ا .زنال < تاحانمنهف

 لافو ضرالا نم ىبعنولا عق اومداهعلاو تاينلا م هرادتساو هاتفا تسدقىذلا وحلا

 ١" انوهعلاو“ ةتءاسلاوهل ل ودوه عمم لفل يلخا

 ىأراطُمألا نماييليىذلا كولاو رامون علا تب #هعلاو .ادعنوكيامدوعوملاو سم

 ًاراطملادهعلاو ذاهعلا جلا ِ كارعالاّنا نع ىعمولار طلال دهعلا مكحنا فو انيلاضت

 دعب !رلطم لكوضل قو لقال ه هرخا كردي طمدسعتر رطمةكهعلاوةدهعلا اوقيعلاو لوألا

 لاق دوهعوداهعاهعجو هرم ا ران نكت 0 آملا اوهل.قورطم

 مدقملاعَد رمل كلاداهع 5 اهلاصما هيف فصلا مو تار

 هلال نال هَل كا ذخقالالا ىسنور سدس رطمضرالا باضأ اذا ةغنحو ألاف

 ” ادا يعل ميناس ولا ناطمالا ن 0 ولاه فاثلاب

 ةعدقداهع ىلع ب لعت لاقو ةعدقربغداهع ىلع ينم 110|0 ثيحلا كنوز وجا

 هانعم لاف ىلعت هرسف ةوطفلا لبق بانلا اهنمعبشتهلوقو ٌدطقلا لبق بانل ااهنمعبشت

 4 هي



 م. (دهع) لادلا رح نيعلا لصف

 ٍ رفاكلابل سلا لق نع ىو ٠ اكفاس هلرعض» لودرهاظ ىلع ظفللا ىرحافااكوأ ا اكرمشمانمذوأ

 هنع قادقدأ مقوس اليل رذاكب سم لقد الدل اوقدعيد» 0 دةدئافو دهاعملا ل:قنعو

 هدهع قده ودلال ولاعب نادك يكن: ل لقول دهاعملاتأ كبف ر رفاكلا هاب د دوقلا

 ةفشح .وأأمأ و فوذ# ئثربدقتررغ نمدكل سىفامظدنموإ قام للعاؤوطعم م دلكلان وكنو

 ملسملانأهبهذم نمنالقالطالا نال وه وىذلان ودى فراشي د1لاىف ةرفاكلا سس

 ردقتلاو وكتفاريخأت واعدقت هلع وا دا مالكلا ف روض نأ اتحاف ىدلابل تق

 دقرفاكلا نافرفاكبدهاعمرفك الو )مل تقيال أر فاكيءدهعف دهعوذالو لسم دقبال |
 )01110111110171 ]| | 1 101 0121 12020 1 ز1020ز020ز2ز2زة0ةزةزة0زةزة ز ية 0

 روع الدعال ع :رص نم هلا ليش ادهاعم لكن مسي دلاقو دهاعم :ريعوا دهاعمت روك

 دهاعملاو رثك اوربشأ فلا ثيدحلا فوهولوعفملاولعافلا ىلعاهتتفوءاهلارسكبنوكيشأ |

 مهريغ لع قاطيدقو ةمذلا ل هأ ىلع دا ىفقاطدامرثك أو دعه و كنس ناك نم ظ

 ةطقلالو اذكواذكمكل ل< الث و دحلا هنموامةدمبرهلا كرت ىلعا ولوضصادارافكلا ظ

 مكح ىرجممكح ىرج لاما موصعمهنالهلامنمةدووملا هنت كَم تازوجال ىأدهاعم ||
 ىفوألاح لعل راد عت نأدهعلان مو هفرعادهع ىثلادهعو ءاقتلالادهعلاو ىتذلا ||,

 بيرقدي ىد جو هع ىأاذكتاكجب هندسه عواذكلاحفو اذكعضومىديىدهعلاقي ناكم أ[

 ىذهلا ش شارخ ى أ لوقو

 لواسحتام اهب قلن ذا ميس #3 انابوانل اناا نشا

 وص

 لسال لا باعرلاءَتطاحأ ن و د كلاممأايرادلاد وكس د]ق

 انا هناومالسالا لسالسلايدارأو كلذ مدهف السلا هان نكلو تدهعاكس الا سلىأ

 ناكامىأدهءاجآيالوعرزمأثيدحفو اهوركماهش لمنع د الو 8

 ديدحتو ئشلاب امم اررعتلاَو هسة عسو اصل و متيبلاقهقر هب

 يا

 و توضأ ياا روا دص وه هلع # مصر

 مدوغ لاش هتنفاثف هندهعامدهعلا و دهعلانادهعلا و ع رصده د هعس نالفو هيدهعلا

 [دأ هَنَدهع تنك واذا ديعلا كاذكو كلكم 00 ا

 9 قس

 يعل اودعاعتلاو ذاهتعالاوةَدهاعملاو دهاعملا عسجاو ًايشمي دعت تاكوأ كا ىو تدع

 اك د م و

 ءاطعى أل وقهنمو دهعتم دهعلا ىلع ظفاملل لاو هندهعامدهعلا تادح اوهودعلاو
 دوو

 ةريس نبا :راصصق ناكر ئدنسلا



 ازكىدنهمتك وارق

 ةياهنلا فئذلاو لصالاب
 ها ءادنوع تنحكصزو

 عر ييصم

 ' باصااق بيعلانمدءارَيلا عاملا ريالين "ل نيام

 : نبع لادلا فرح 0 نيعلا لذ م.

 .٠ 2 ع مه 000 م هو

 صاع نب ةيقعثد د>قو ةهعج رالىاةدهع المهلوق و هيلعهحالصاف فردت مهسدقأل !ارداام

 وس وو

 لعد ا.معهيد>ون أف ةند البءاشناّدريو عئابلا لام نموهف ةثالثامّألا ف بيعنشىرتستلا

 لاق هدهاعدقوهدهاعتو كذهاعي كلدهاعملا 6 ةشدالادرءالقةثالثلا

 و سم 2 وع دلو 0 د عد و سم

 !ٍ اهديهعاموب ندخل ها د الق 27 اهدهعبرا در ل كرتلإف

 ١ 78 و و ه

 ةدهع هبلع تدكوهنلع ّط راب ش أ ة.حاص مما و ار اولا ن انكم ةقيفلاو

 1 ىك هس 7 0. -

 قدزرفلا وس ررجلا# ةةقمللافد_وع ظرشلانال ةدهعلاو دهعلا باننموهو

 رك رتنب حور نيح

 برات نمو َكنمالا سانلان مهاد كوخ ىذنمماومألا دهسا
0 - 

 وي 3و ه- وعدو ود5ء-.5ه7 ىو ىسو و

 ىأةدهعم]ةعفو دعب مكحملاذاةدهعهالا فو ب.عىأ "اي يردوا

 لاذاةدوعهطخ فو فعض
فطلاد حلاو هقورح مهي

م هرخلاةباعرو ظا
 اازوعناثيدهاف قو 

 ناو ةحدخ مانا اي لاو أداهب لأسفل سوه بلع هنقا ىلسص ىلا ىلع تاحد

 سوهو س99 9 سس سرس

 ديدشتلابىدرهعلا ىدهعت كرتو ةشئاعا تلاق ةلسمأ ثندح فو نامعالا نمدهعلان يي

 ليزتتلا فو الا حلا هلدعل | نم ىلبتلاود ها ن معده طاكدهعلاب نم ٌليعفرصلاو

 ليقوادهعهاطعأ ىذا دعاعو مهتما هدهع مهلا فهبفو نيملاطلا ىد علال

 هه ا # 3-22 ترف

 متاع ابمب ازد حم + يسم ب

 : 015 1 3 : 58 را
 قو همدك1غس لح اهب مناف اهيلعنم ماا بجو ويسأ طو رش ىلع صواف قر وفىدلا

 وا اعدت لمىتلان ءثددخلاق و ةدوملاةياعرىأناممالان ال عسا

 5 مو

 ازتنالو لاق مث مالكلاّر أك ع نموم ل دقي ال هامعم دموع فدهتونالورفاكين 01

 نعاس .وهماعهللا ىلص ىهنف هيلعده هوعىذلا هدهع ىلع مادام نامأ 1 ل دود ًادهع وذاضيأ

 رناكيرس هوم لسة الدي اتلا فو هدهع ىلع تباشلا دهاعملا ذلا لق نعو رفاكلان نمو هولا بق

 لتي الفمالسالارادل>دفانامأى طعا ل رممالو هتمذف ةمذوذالو ىأهدهعىفدهءوذالو

 ىأو ىفاشلا ىهذم ىضتقعتالي وأ :ثيدحلا اذهلوريثالا نبا لاك 000 دوعب حي

 ناكاس رحدهاعمري_غوأ ناك ا دهاعم اةلطمرفاكتلال_سملا لمةيالىلاقف ىفاشلاامأ ةشمح

5 



 9 جت رس 69 دوس ني همس 75 5

 وُ تاس بال دو مادومو و ١

 ١ دهعلااوفوأو ىلاعت هللا لاق (دمعإ) ىو ىرصلا كسلا ودلال (دكنإل 3

 يراسل دوما هريسغلافو دهغلائرذأإبهنس لاق حاجبرلا لاك دو تاك ديفا
: 

 نسالك كاذكود هعلا نم متل حو د هءوهف قاوملا مدابعلا نيبامّلكو هبلعمللا ا

 اناىا عطس متلو ده ىلعان ًاوءاعدلا ثد د فو هنع ىسمنو تان , الاهذهىف هيدا :

 هوتي ىنثتساو هنعلوزأال كتننا دو رارقالاو كيناسعالا نم هملع كت دهاعام ىلع يقم 1ْ

 امامودهعلا ٌصقْناناءاضقلا ىرتب دق ناك ا ىأ هرم أى قب ابلاردقلا عضو هيكل ا

 هانعملمقو ىلع هتيضقام عفديؤةعاطتسالا مدعلراذنعالاو للا ىلا كلذد نعد لأ ىلا ١

 تنكتاوةقاطلاو عسولاردقدبءافولا فرذعلا ىلمم .وثلمنو ل را نمللاهنذ عاج قفا 1
 «تتنبا ةعمز دبع مصاخ نيحدعسلوقك ة صول لاو بف بحاول غلب ؛ناردقأال ْ

 6 و دن رع

 هيوكصورام ىأد نع مأنبا دهعبا رهط ىدرأىأ هبفىلادهءىنأن الاقف ٍْ

 هتنقفشب هتقرعلد بع منيا اهلي ىذرامى ماالئيضررخالاهشيدح<بلعلدبو مضايا

 قكاصوأ ىئاذك و" ىلادهعلاة:و دوعسج اب هل عر رع مأنباو مهل هتحصنو يلع

 ده أ ألح وزعهلوق هدو ىو كى الا ىنلاىلا ده ههجودام رى عْسدحسسل|

 بتكي ىذاادهعلاو ءوشلاىفءرملاىلا مد قتلادهعلاَو صال اوّةمسصولا عي مدآىبانوكملا ظ

 اهبف لح نيملاو نوما دهعلاو ادهعديلادهعدقودو هعجلاو 292

 لل : هقاثممو هللادهعهملعُت ذخأو هقاثيموهنلاد_هعىعلوة:عماكعجلاو لسحرلا

 دهعلا كو ليقو متدهاعاذا هللا دهعباوفوأو ىلاعتهتلا لوق هنمو اذكناعفال هتلادهعّىع

 اندحوامولد زخستلا فو ءافولااضي أد هعلاو ةفيلخلا دايز م ىلعذ خوي ىذلا قاشرملاىلو هنال

 8 قئوتستىناانيملا رانيا وسو ادفع يتحمل مثيهلاوأ لاق ءافو نمىأ د هعنم مهرثك ال

 ط رسل ةديهعل اواه يطع أل ولا ةمدلادهعلا لهأى :راصتااود دوهبلا ىعباغاو ءلدهاعي نمتاهب

 هيف ككردبا مىادبعلا اذ هةكهعن هالسلاتت درب لوقتدحاوةدهعلا ةديعلاو مههلو مهيلع

 ند نم كدهعأان الوقت :ةمدلا كلذكَونامألالرَملا دل و ىدنعهيفاد دوه عم ناك معن م

 هقابا نم : لد هخأ ان[ لاقفامالغ ىرتس شاول كلذكو كشك 0 01000 مواىأمالا اذه
 2 1 فاعفو 0 لوو فس

 ىانالف ىلعهندهعلاشد و ةدهعلاق اق: شاهنمو هقاانمكثرباوهنمكيمواان اهانعق



 نيتدئازةرمهلاونونلا هلوق

 ءانبنوكيهمفو لصالاداذك
 ها ةولعزفالةلاعنفةوأدنع
000 

0 

 ْ د. م ميىدوه.و ى- ة 4 3 5 ع «ثعوجةو 9 .

 سرحت ادديعوددتعلاذنعىلامىناعللا لاكو المس ىأ اددنلعم اذكىلا تد_>وامو

 و 2 سا» ١ مو 27

 تدنا | لاقي ديزونأ انهَتئالوالسسىأ اددنءوادد فعاد ىلا تدحوام ةصسلافو

 هانعم ىعمصالا لاك ر ملا ودول ةوادنعلا دنوكحلا وُيَللاََق درطلا رقوأ دعاك دقي رط مرد م و29

 ا ءادعلا نموهلاكو 8 اوءاوتلالا وأ دعا هريسغلاقو اطر نوكس تبت نا

 تاو ولك عفذوا دنعدريغلاقو ةواعسف ءانب ىلع نيت دئازةزمهلاو نونلا لع مهصعلهزمهطو
 ملل

 3 بصيلا ىو ضد :ًداو مسار دناعو َنيدناعو# مَضا نمنيدلاع عادت ش «لاقنافورعمنابداو

 هذه لكو نيتعانو نيسك امونيدرامونيقناخونبر صاب دارنا عاما فجر

 00 00 ءامأ

 36 - 3 نإ 2 2 هن سس 0500 0

 رولا لمقو دوسالا بارغلا لمقو قب فشار نقل ند بدععل وعل

 نُلملا فس ورعو لاق نا اا لأ ا دنع نو در وزال لمقو ذوسالا

 ًاهاونلقو بس ل و نو يس (دصعإ) لئن

 رعاشلال اق بسب زلا بح هنأ ىلإ دال نام معزر به لا دصعلاو صلاة نحو أ لاقو
 دوو 5 ره 2

 ده علك ىراظعلا سور #3 مادخف سلمعلاك ادع

 لاك يلا نيدوسالا ميشا مضيدصعل ناد اا ءرك ذودا رد اوك ذ ىراطتلاو

 ا «يدصعلاكبظانعل سؤر# لملف لاك ميطاونيعلا مشبدصتعلا 0
 وى وسو7

 دمع اودصعلا ا زلللاةيديزونأ سفانلا ىهف بظانّحما 'و رنمو بدن نلابدارخلا
 هم وو ج7

 نيالا يتعب اغفر هجذمادصعديت عب لاقف ىضاقلا ىلا ا او تاغلثالث
 8 لسالالا دك تاو

 لاق ناساةدضعو دديعو ر 8رأ نمدعطق ريما ىلأر ءالا

 سسع 39 ل رد جد 6# و 2027 1

 هدنعب ديو ىرانحلا ب 3-3 هدو بحب ناسنا كو #23 هددفع بح أ الأم موقاب

 انتل قلة ندخ در آاءازغلا ىرهزالا (درخع)

 729 1 هضم و هش” مدر

 فرعأ طاسملان اطيل 27 فاحا نيح فا < درعتع

 د مهدهوو هو

 مالو 4ع ىلا لاب فرغالا (/ددس نعال ةلطبل سدر ءةأىهاهريغلاقو

 هو 2و هع ه دوو 2. نت و ميو
 السسىأ ادد لعموادك_:عواددنع َكاَذ لات د_>وام فاصللا لاو ديه سنع ىلام أ

 لاق اهوككو ماما و لارال اوتنعل او كلا ذاق درا (دقنع)

 ذا



 ف ا ا وح مينو ا 0 2
 2 3 ١ ا : 7 7 رحب "ب 2

3 0 0 

 0م (دنع) ٠ لادلاف رح « نيعلالصف
------2 2 20000 

 هه 00 7 ا ١ يح
 لحرلا دنع لس نبا لافو 0 هيناحادا ان الق ن الفدناعو بئاخلا كي رعملاب

 2 ىف َدَخ أ ورفسو مهكرتاماذام معدتعو مهيلعزاتجاو مهكرئاماذا اًدوْنعدْنعب هءاخكأن ع

 لهأ نم ةرصي/اءالجر ت بسس : رول كرتلا ودعايسلاو اللا هن هر *كدونعلاو مهتعفلذتو ا مهةيرط

 , و

 دمع هعجبورطملاةريثك د ودع ةياحمو مهءتدعأب اسمى كموق نعت دعاة تافازاكلا|

 ىو ود ىو وزو ى -) ه مماق < ح

 0 ىلعازت انحرم ىدااوهودونعحدقو 27 دنعْوَرف هماعذرأ اصعد #3 ىارلالاقو

 و

 هولدوْئلا وسخ دنعامأ و َكَدَصقىَأ أ موقلا نيب ن منالففدتعمسالاقيو حاذقلار“ 9 ْ

 وِ 0 مس »ال و

 دنعولدللادنع لوقت نامزلاو ناكملا ف فرط ىو د عودنعو دعت اغل ث الثاهفو

 فورحنم هملعاولخدأدقو مف ةرلاب عسا 7 دنعل وقتال ن كة هريسغ فران مناالا طئاخلا ]

 الو ادا رمىلاعتلاكو اندعوم ةجيرولاعتلا ندا ىلعاهوإ_دأأك اهدحو نم رمل |

 ىرهزالال اك هدأ اد ا كيا ىل الولد دع ىلا تضملاقبأ

 ىفالا نكمت 0كلذإو مم فرط وهو عض 1كاذ اوبرا تاج ىمق اثاللاكلاا اغلب ىهو

 اوعز م ا ”الئاقلا لوقي ناوهوذ- ار الا
 ١

 دك هم
 فرد ءثبلاالاكو ىوقريغا ذهو تلا نملوُقعم همن :اموبقلا بدار عشوأل لل

 ”ىك ا :ةلا فوق برم ير فاتن و لال ل

 كلو مهل وقفالا لف اهيفارعضم .واامفال الاول وكم ال ةثالات هوضنمالا مالكلا ظ

 ءام-أ نموضو مدقت نأ مهاثو أ هن ديندأت 1 كدتعاولاهو هيوبس لاك مدقتاكذنع

 نرعلا ارثلا ءارغلا نع سلعثاهاكح نط ىف ىأ بها ذىدع تناولك 7 دف لل

 ؛اءارو كءارونولوقياك نحلل ٌكدلانولوش كسلا وكيودو كدعو كلي ت اضل
 كلذزاحا رعبا سلا جن عا ةاسكلا 0 ريكس
 ؟ لوقت برعلا كاكا عبس فاك زلولال ه ىهز < لو درفت ىلا تافسصلا لك ىف
 2و < 6

 ١ فرط |لوقي قل أ لوشب ب لسى ض عد تعممو وىرهزالا لاق اديزوكناكموادب زو تا ١

 ناو ميول و ع
 لاو ديىاددنعو ددنعهنعىلامو كناكمف

 ددنع هللا لعفبا سل مآ * اودعصأف عيبا 2

 امناوُتستء ع تال هدأ ا نلاءءاضقلا بجو عقواذاريركستلا نال ٌلعْنفا-منأابملع قُم لاغاو

 اضيأ دد:اعمه:عللام وتشالا ةيئانثدازتالنونل اوةنئانا ا مباللصأ اه انههنونلا ىلعىذق وى مه ع 5و

 .. هج جي صحبعسم ن0 تحك نقصا 5-



 رغسلاىمسفترتب هواموهلوق

 هيرابخألا قالبال عضوملا
 ىفتوقاسلو هام هلوق نع
 ءاملا ةاجنلا اذهل
 ها دادضالا نموهوليلتتلا

 عضوم مساارثب نا بدزالو
 ها انددامريعغهناالا

4 ١ 

 لالا. اذكىلاعننلابهلوق
 ا ما هلماثو

 (دنع) لادلا فرخ ب نيعلا لصف منوع

 ظ قيرطل ةدناعب ىراس 8 5 ورم نبا دعباكبل وكن اف
 اهلج "رطل "يتلف +٠ دروع

 : لاقيو هدعن دحأ ىلع ىست نأكل ني الى لالض دعب كلاه لع ”ازاكينابظع تب زر لوي

 ١ ادوهو راع لم لغشي ىأان الفدناعي نالفلاقب ,هلعف لم لق ادانعان الفال داع
 وسلس م

 الوكلذ فرعأالو ىرهزالا لاق لعف قالخ لعفتهدئاعب هنورسف» ةماعااولاف هيرايو

 هلوقر لمارتعالا لدا هنن

 و ه ساسس يت أ 3 و هدسع 2# و هده ع 8

 دع فري و ىرابللا بح د 00 #23 اب اكول

2-40 - 

 ظ بابان لبو هلع ةقفش هضراعي ىرهزالا لاق ءاراامضرامم كدا ىورو

 2 بلعثهدشنأو ا روُعصعلا ل_ءباك ناريطلا هلعي لاك ضارتعالا ود بلعت لاق
 م -

 | نوكيدقو ماوعلا هفرعت ىذلا اذ_ضوقافولاءال ف الهنا, صراع اوهدناسملا و ىرهزالا لاك

 نماهسا ولج ىَرابشلا د نمهجر رتتساو ىبصالا اها فال_1 :اريغل < ضراعمدانعلا

 ه_- 9 ع

 1 ليتعاو هملعة عفش اردطلا هلعي هن ”اكض مني ام لو اريطلا فهضراعاذا هر رةىرامخل ادناع

" 02101 

 "0 دكاعو هّضراعهماطخريعبلا داعو قافنتالا صراع .:ءأو ف الخلاب ٌصراعل جرلا

 5 ذو أل اق هّضراعادانعو

 و هم 0 # د هب 3 ىو هو

 عسهم قد رطهدنأعو رك رد ايو .اوسلا نم من متفأق

 و -لةص ىو 2و 2و 0220 نيد

 عمم اورثب كاذكحو عضوموهوءاولا ن 0 ًاراسجلادر 1 طأا اوهو نفلا نم نبنتفا

 ىو ا وو 8 ءوسؤ مد ل نك وو هرم مداه و ١ 182 47 8 ده مهد

 : دئاعقرعوهوأقريدكي لفل اسدنعأ اود هوديعو علا ةنجو قثرملا ة بعص دونءهمقعو عساولا

 و ةم

 ةساحلا تا :فءاماك 0 داعاهلك راع طقم وُرعلاف
 مم حس ب

 39 ع 1ع

 الأ هفنادنعاو م2 زان مفسسفرئالا وكت تسمو لا لاباتعاعلا فارع بار ىفو

 سس اس سس سمو <

 ١ ةضاعخسملا نع سامع ا لّدسو هعياتادانعا هيف دمع قلادنعأو هنممدلا نال مرتك

 امه مس د مد هس

 ٍ ناسنالاكَيو دنع ىذلناعلايرعلادسسعو لاق ناطمشأ ا نمُةَسكروأ د ئاعقرعهنا لاسقف

 لق و هنداعفالخ ىلعدهنم حرام 5 كلم نمل رع هنمحي رك امد :رثك ىف ةرعلا اذهفدناعي

 ىارلا لاك اقربال ىذلادناعلا

 لبسمنيعارَذلا 3 ةوفدناعامهلا * ةنعطصلا عفلاباك رتنكو

 هيلا #2 روع دناعلك ع. و * دشتاودصقلا نءدنعو ياذا ناسنالادونعن مولصاو
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 كك ديس يي ب 2

 - و ردع

 ىدعب نورتسو هنعهللا ىذرركب نأ ةيط+ ىو ريغلا نموهوناعدينعل جرو هردقزواحو

 نعاسمو لغان نسخ اوُقوُل ب عفامه و ىععديمعلا ود ةاودعلا اد «ونعاكلمو انونيكاكللا

 قتلا ن ع مروجو مهلبمأ نعم هدوتع ىلعندألا ن 20 ءاعدلا ثددح فو

 هتضع لش وةانأتفةوشلا لعزل فرص نأداتغلاوةداغملاو لامس تك وشعوب اللا ىلا
 . 2 5 د 5 5 2 ع ظ
 ارفاك كاذب راصقهسخ ا نبا عمن لاق نأ ف: اورقاو فرع هنال ةدناعم بلاط كر فك ناكو

 1 ا كل يل ياا ل ا
 ادعىئلعحهللانا ثدى و دباعوديسعو هو هدرعد وهو قالادروفلاخ ىآةدنابعمدناعو 1

 هيل_علا عموما ةريئذلا ىتابلادسصقلا نعرئا+لا ددنعلا اد نعارامج ىاعجرملو انعزك
 0 سس مصرس سس 5 وورووهس 7 هع

 ادنعدنعو دودعووفادوئعئنعدو دنع إي رطلاوىشلا نعددعو الداحت نامل ا دئاعتو ٠

 2 ما

 دئاعودت جاو ادباةمحان ىرتفلبالا نعدعاستل بالا ظلام الد وّمعةقانو لدعودعابت

 لاق 0 ودناوعاعيجامهعجب ودل ْ

 ماك 2 و 9 را 1 2000

 اذا 3 قطاةزت 5 ىنا 2 اطسو ىنولع جاف تاجرا
 يل 4-0

 هنريسسرك ذب رعشت ذ>فو دالاس توب وهلا بوءافكراوهولادلاوعاطلا نب عج 1

 2 در 9 يم

 نمور دلعلا د الل وللا قا ودوتعلا مص وت وللا روس نا لاقف ةسايسلاهسفن فصي ْ

 هندعأ ةعاجللا نع رخنمداراو اهتعادرفنملازبالواهطلاخمال ىذا لبالا نموهدونعلا لاق

 لبالا ضعبو ٌفْناتتعتْرما اراب ب لطت ل بالا نعُدعامتىذلا ِدوُنَعلاليقو اهيلع هتنفطعو اههلا

 لاقو اتحأنل ىأ ليالا ةفئاطف نوكنتىّتلا يهرصنو:أو ىنارعالا نيالا دوام عترب ْ

 كتف نهماما امدق نمتداف اذاخ لاك .اهضراعتفلبالادناعت تلا لبالا نمدونعلا ىسملا |
 ه قتدوى4< و و

 هد عل هعدوذع لحرو ذم نعُلدعَي و قيرطلا نعروك ىذلا ريعبلادناعلاو والا

 لاقسانلا طاامالو

 1 رئارجلادونعلا َكوملاَقَشتدِقو + هَ هر وي هسصل دو عل ومو

 دنكعو :فايتتدلم ىشو اههحاصع نمادسلا هدا د و دعت ةنعطلا تدع قاسكلا

 شولارج نم ىهكلذكوريسلا مدعم َناودلا نمدونعلاو بناس قلاساذاد ميلا
 ىو د53

 1 ع دمعو دنع عج او اهتوقواهطاشنن قي رطلا بكت دونع قاب
 يحل با 3

 قيرطلاةدناعو ام ىو داع عج ىهامناو لع ىلع رسكيألالوعفنالدوُدع عجب سلا دن

 6 جملا قملا نعد:ءوهلوق

 نعدنعهحرشو سوماقلا

 قيرطلاوئدلاو قحلا
 ةريخالا برضو ععسورصنك

 فرصت هامركوءارقلا نع
 يعم هأ

 ققيرضا|!بكلت هلوق

 انوكنو اكنواكن حر فو كارعالا نا دشنأ نع
 ها كيرالا

 دوييعتمم
 مل



 اذكرلااتعدنعو هل وق( 5)

 لادلادعيفلان ودبل صالات

 كيرخلا ادسعو هلعلو

 لمأَتف حزفككلانردمم

 ىبعصد هأ ررجو

 ا 0 ا ا سما 6-1 0 55 ثا ا ا و

 ,(دنع)  لادلافرح « نيعلال ضم ع

 ُناَذةناَدِمةأماو نونا دما عجلا و ءاهلاكلذلكَنمىئ الاولي وطلا مضل اوهىلقو
 وسو و و - ه»_- ووس

 رو ةليووركسلا نا ةركادتسعلاوةدمحلا ودامعلاودومعلا ىنارعالا نبا ةلابعو مج

 ئاطلا ّتاسلاك عموم م اًثنادوعو نادومت ميلا ل :رالاقي و

 رمغلا تادوءىداوىلافةدب #3 رفقة نمد نم كيك اموت
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 ' عطوموأ لبجمس انا رفظملا نبا هلا هيَبزآو هيدمتو هبسرعودب سلح لاقي ح زرنا

 ش |0000 ويرش نال ل تارف وسد وهو تصف نقلايدا د يف فاراماو ىرتالا لاك

 | ١ ا هنهاتم نوحوكامنووب هقضهتكف معنا ذ هوب رحزإلا لاق نربىذل ل

 د ه لل د1 - وسد د ته لص ىك

 |درعبسسودرعبتذلاقي لي وطلادرمهلاودوزمعلا (درع) هةعحو نيغلا فهجرخأف

 دنا ىلا ارعالا نسا نعلب وط

 و 5ه + 8ه-نهل 7عور 52 م

 وداعا تمس #3 دسو مو نانسوماقُف

 درمعلا بسس ةَراطَخ 0 ديلانتربرلعانَمَ

 و و95 | و 5 ل

 هللادبعنبلدعملالاق د درع سرفلاقدو ىوقلا النا صرعشلادر معلالاّةدو

 رايق يفر 1 هتان آلا 0
 هع 5و

 ير ”ة

 ادرمعلا ءاصخلاالا مهتوسنب 0 تاون نةايحلا
 لمع ا

 و 6 ص

 0 و را تدق بدلا درمعلاو

 هدم م ات سو ومس

 ادرع اديس ضكرلاهيقداعاذا 5 ىَشا بسيد عباس ىلع

 اهالي الكل ادادشتأ | سها ئن نا وأ لاق

 د درع لس سلا فاص * دنت هس تلك * دوف لوُصن ىذلدر ىلع
 هَ -0 مث مرو سل

 هكرفلجرلانلةربىتلا لسزلا تلاكتو نيالا ع نملمحرلاةيصنلا تااقفد درمعلا نعال اسف

 دشنأو 0١ ةرييابسلا اوعلاو

 ادرمغلا اصلا موقلا ابك 5 احرك يلا مهلا رف
 مت: و م

 هعاط. نعضرعملا د نعلاةذانق لاه دينك لك مهيأ ىاعتقا لاق (دنع)
 مت*س م

 موب وو هسد

 ْ تيت (*)دنعوا دؤنعو دنعدتعي لدجرلا دنع دينعرامبْلكب او لاعت لافو كاستل

 زواحو



 21 ا ا 1 ا ل ا ا ا مح لد

 4 (ذع)  لادلافرح + نيعلالصف

 2 2 958 م 2 عد وع 2-.ن

 دو.علابهتبرضاذا دمك عأ لجرلا تدعو اكو امرت نأودوبوكر لان مداتسل !ثتدع
- 

1 58 
 01 ا و مآ آذآ

 هتضبب حرت لو مروه مصب نأ ل بقرصغاذا ادع حار ذئادعوهنطيدوعتب رضاذا ندعو

 - تجد صنع مس و سك أذ و - اه < تاع 00 2

 1 اول و وطبق د كوالو طماع ادعت تامر دمعلاحرطاوعوأ

 ةميشدو هرهي فصن ىارلا لاق هن هنودن نم حق اوئش ىلع هنم تضبق اف ضعب ىلع هضع !

 أ ل ل ع هب 2 ةصدع و هم

 دمع ىرثلاو ىدختةءاب .لاعر 3 د تكي ا

 راطملايفزسراذا دع ضرالا تهدر وأ ةهبلام بشت لافتاقا ونا ل ا

 فورءملارشكى أ أىرتلا دمعلان الفنا لاق وددتو 0 +7كفكف هيلعَتْضقاذا ىت>ىرثل ا ىلا ْ

 منع سو م جامع و © َ ع

 دريم و ةراخجو بارا سومو مق وددت رح حو َتددساذا ارصعت ل تسلا تدعو 1

 ع

 2 5ع واع و-5» ء

 فضاذا هيلعم-متمسهلوقن ميضعأ ىععدع لسقو ع أ ىععدمأو ديدحلا ضقأ

 5 0 859 سس عو 5ه اهمسو 3

 ىوذغلا تعجوو ىنعجوأى أت دمعف مالا دع مهاوق نم 20 داو عحوأ هامعم ل قو |

--- 

 دبعك بضع هيلع و اضن :ًادمالاو ا اوهو ىرهزالا لاق تضل ادمْحل اودم تلا

 فكآنعىورو 5 هلعداز له أوك ليكن مت أ هداك دو لدملا ف روقعبهاكحأ

 كاس

 فيفضتاَو شل كن مع 00 دقباُك قفتنأ ارو ىرهزال !لأق ديدشتلا وُ داع
 مل ا ع هع سس و 2 2-04 5_-

 لاف اذ هباوصلاناتدس-ولاك قفط ىأدإ 5ص قت لاكم ىلعداز ل هرسفو قا نم

 زحارلالوقهنمو ىرنا

 1 ل َ وموسم ه راس 9 ,ه وو ما - تاعو ه-ه

 قلبك ندع لكل ىف قلطأ اوهنمْكعابصا لثك اف
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 ولو رد مول لهجانأى أ هنادوع سنن اثيدح فو ىلع قنا ىلع دي زأ لههانعملافو |

 سعأىأ هموقهلة قدس ن مدعالهجو أ 4لاقف هملع يصل عدم لعل رص

 كلذ هدا صوراعب سلاذهنا ىأاذهالا ناك لهدم ركود علال ارله هانعم ا مبع وأ لاك ْ

 اذهرمشلاقو هموقدلتقي ناهيلعراعي سلدهناو لال ولا نمد ام هسسفن ىلع نو هينا

 ىدحا تفففندس نمد ع أ لصالاناكىرهزالا لاك هموقدلتةلر نم بع أ ىأ م اهفتسا

 ليقمزالىرهزالا برن سب ااا نيتزمهلا
 10 هلم ىييدو م« -و

 اهبوذ هخرافاسيلع يس 3# 0

 و هدوتو د 4 2 - ومس د ع

21 

 انايش سابا ل 0 تنال :

 اذك لا اذاارعمرعاهلوق

 بابن مهناس واقل عع

 رعي عام ما ررصلوب تك



 3 ت4 06 0 رت ا ا ا يروم / كي 94 ا ع ٠ « ادن و ب ااه كئاوولا عا 6في ديول لا نيا لا ا # ل لل ا طل ا
 2 ا >> ' 217 ل نب 0-2 1

 (دع) لاذلا فرح د4 نيعلا لصف 1

 ها. و
 عطسو ا ا وعروس اد عع هلادوعو ٌبئاطَش ةلاو ستان هو ةرهظف

 لثملا ىلعاهتن نمةَراسسسلا هسلع تماقنساامىَوُنلادْوعو 0

 8-و

 هماوق مالا دعو ضرالاه بو ىلع ل يطتبسي وأءامسلا ىف هنم عامي امراصعال دو عو

 لاق هبلادومهملاورومالا ىميلعُدَلاديّتلُدَحلاو
 و مهري ودو 9 2 هه . نهم و كد

 اهديمم ىمهاساو اهلمرملا #2 ترمس مشلا بعاسمم تأراماذا

 موقلللاقيو ءاوسءبق ثؤلاوكذملاو عمل ونانالاودح اوال كاذكوت ادم عمباو

 ٍ اواكاذا هم .وقُةدع نالفو هد _.س مهد ع وم ولامع و مسيلعدةعي نيذلا انهم حن 94

 و ود

 ىدعالا لوقءدمو موق ديسُيلاوانتدةوح كاذكو ميري نددت
 ووو كو و كر

 لع ذو ذ هنعحارلاب عقد # امك تمموقلادسكربصي ىتح

 1 اذاهتلم نالفدقعا ضو ه.لعنودقعي ىذلا هح .ولا ىلع ىأ#مبأ اردوع لبعم ولا ماقتسا لاقي و

 ا 0 ا دتلادبرعلا وهملعدةعاوهّتجا- ىفانالفنالفدةءاو اهيفىرسياهكر
 س وه

 ْ دعب بمب «غلبىذلا قم 0-5 ءفوعشملادومحلاوديمعلاو قلرارسلا امىأ

 ديدات مرو وءاهلابنالاودعوهفادعريعبلاَدعو هناكمعجولا جو ا ات

 ةيدوالا ل اسأ ار طمفصي دسل لاق َحّشْلاو سأحلاو بدلا ضَع

 تصد ل 5 5299 ©. مس مس

 لاقثلادمعلاكراقبلاَن 0 هسناج بكر يليسلا تاق

 رطملاهم>اوت نمباخكم هد ا 0 5 اكمدسن اج بكرب ل سلا ثا نعي ىعدالا لاق

 4 د © همس و 7

 : لقو ىومسد الؤ همم هيف توهقهرسكمف لقت هءلعلمكفايز اومان_سلان وكي ناوهلءقو

 م ا 1 2 : ع 5 ىو 2

 5 01 نانا نراغادشنامانسلا عمتشب ناوهلبقو ةدغلاعمربسعبلار عظمربناوه

 83ه

 غلب لا ديك لج لبق هنمو لاق همامسل سةدق ىذلاريعمل اذمعل و رثكحص ممن

 نمهماَنسَس لخادزمضغنااذاريعبلا دعو انا دج خوك لااله هنمركلا

 0 ع 5 0 0 : :
 ىقسو دوالا ماقأ هارغار تلاق هّس دان نأ را وورق ويا هز هاظو بوكرلا

 وك سس ساس دك سل

 ثددح هئمو ةسامسلا نسحأ هناهيتدارأرهظلا قنوكي ربدو مرو كي رتل ايدمعلا ديلا

 ا ىرادتاك مكي رادا كرش" الاه: ثدخ فو ديعلائواذو دولا موقدقاف نالفءالي هلل ىلء

 : مي م وم م 1 م ل ! اها 015

 0 لكبقو ردلاو مرولادم_علا نمةدمعلاو لبالا نف ىقفلاوهوركي عج راكبلا ةدمعلاراكللا

 ْ ظ رضنلالاقو هيراغوريعبلا مانسن مزيغتني ىذلا عضوملا ةعسلارايدق )هناط ردك كاةذمكلا

 تدع
 1 مك 0ك / 9 0 ا و ع د ادع ندي 2-2 ال ل سا جل لاا بي ايا اه 70 1-لا م مدعم > 5 51 واف 1 ميا ع



 «<وو-ا

 241 (مدع) لادلا فرخ دع نيغلا لصف

 دشناو ٌدَمَعلا لهالاةيالودومعلا كلذ لان مكملعهلخأل ل اقف ةريثك ةدعأ ىلع رضي

 لاما ماسملا منلاال 9 لهارانلد دومعلا ٌلخاامو
1 89 

 هلوقاماو ماخرلا نيطاسأدمعلا لاق 2 دّمعلاو حافلا كوم * ةغئانلا لوقف لافو

 د د صس 1ك يمص سمع

 باو ب اهااولاق ايدو دع وداع عجوهو دمع ىف تر قة درس دمع ىفةدصؤم مهيلعاهنا ىلا هت :

 ءارغلا لاكو لاقو 0 :لاىلالوقلا|ذهىرهزالا بسن رانلا نمد ىفامناءانعمو ّتْهَأَو
 و هرب لس

 قلخىلاعت هلوقو مطقو مق يقو 34 روما 2 لثمدومعلا ناعج اعيجدمعلاو دمعلا

 دمعغلاكلذنو رتالئااهتو نقالة ما انتل لاك اع رلالاق اهنورتدعريغ تاومسلا ١

 لي وامتنوكيودسحاو:ئشىلا ليريسفتلا ف ىعملاولاك اهنو تكاذكو دعريغباهقلخ لبقوأأ|
 تاومسلا اهب سعىتلاهنرذقدمعلانوكسو !منورتالدم»د رسفىذلا ليواتلا انو رتدعريغب
 ةب قرلاعمنوجاة<الودعالب ةعوذ مم اهةلخ هنأ امهدحأن الوقهمف ءارغلا لاو ضرالاو

 لافو هتردقىرتالىلادمعلال بقو دمعلا كا :نورتالدمعاهقلخ هناىناثلا لوقلاو ريخسلا

 ءاهسلاو ايثدلا ٠ طرحملا فاف ليجاه دم ناب تح او دعاهلودمعلاثو رتالمكسن ا هانعمثمللا

 ريصبق ليلا كاذنمءامسلا ةرضخ نا لايوءارضخ ةدحربز نم فاق ىلعاهفارطا ةقلا لم

 نذالا ما وقةؤهوةمحشلاق :وفرادتساامنذإلادوع و رمشحلا ىلا سانلا ريش اراب ةماشلا مون

 فرع رك كلذكيلةلادوعو 8 وطهطسوئاسألاةوعو اهمظعمو هسلعت دس ىىبلا

 نام نافرعد.كلادومع لسقو روس دوني ولل لاّشو ديكل ادوعكلذكوميتسي

 ْنن ةولادومعلاو عونا نمهدامك ع نه ذوع راقت الفدا لاش و الامثوانمعقرسلا ان

 وألاق هنطادوع لغو هدحا هءقأن لاق ا ضرار

 ماسر

 ىك هناىدنعدسعو أ لاقو هادومعلاكراضق#ي ققيونطنلاكسعهنالءرهلةناطسدولا

 مهو ىلعن 7 و ددو هاما هرهظ ىلع نكم /ناوةَمّسمو سعت ءهي ىآد هنا ىأب عتلا ةقشملا نعمنطن دومعت
 سو

 العم نحل ضرعتيال هنت وكري لوع دالبلاىلا عاملا ىل< ىدلا بلاخلاو

2-8 

 ةباق :رلا تدان ا قرد ةودعلاو بصنلا اورقسلاى ماك و هيالتحاىفبعتلا او ةقشملا لقا دقهناف

 ار لع باسل رمل

 دوعو اهدشلت رمااوتنالفلاعنإ اومىفىئلا ا ومعلاةرثادو ةاشلا نك نمشي

 هطسو ىف انلا هريغنم هر ا نانسلادوع و هنالاميقت -سيالىللا هماوق مالا

 د نال هليل تاء ايم روبل لمآ: اهتم ططسو ىلا هيلا فلا دوع رضنلا لاهو

 ( : برعلاناسل - 58 )



 | لصلاح ب

1 
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 دع لادلا فرح هي نيعلا لف 4

 رعاشلا لاقّداعةدحاولا ثنؤيووك يعبر ةيلا اسعاد هيلعدةعيدامعبهتقاىا
2 --_-_ 

 هه م رامو ٠ اقف سس دم هس

 1 راتلالا لع *« ت درس ! داما نثو

 لبقو عسف رلاءاتبلاتاذىالبقو لوطلا تاذ يارا لت دامسعلا تاما كاعت وق و

 اوناكمهنادامعلا تاذءارغلا لاو يبوس دعا سو د دمحملا عمفرلاءانبلا تاذىأ

 ابامماللاقيثسللا لاق و مهل ازانمىلا نوع 0 واني دع لها

 | اًدمعمناك اذادامعلا ٌليوط ل جردربملا داع لهاودوعلها مهاهرغنولزننالنيذلا ةسْحلا

 ىوزعرزماثيدح فو هيرئازالعم هزتمناك اذادامعلاٌليوطئالفو الي وطىا

 بسطاو ب ستلاففرششلا عضومث بلا عضت برعل او هفرش تيدا تد ارادامسعلا عبف ر

 لاا صلو ادعهتس لع وشل دعا تدبلااهنلع موشي ىتلاةيشلادوُمَعل اودامسعلاو

 نسما ثيدح فو ماقي ىا دئاسولابهبناوج نمدمي ىحهضرف نم سول ا عبط سال

 ىلعتسشي نا عسطت بال ىذلا ضي رملاوهوادممتماّريَصىاهالج .رماندعأو لعلا بلاطركذوأ|

 ةغالعهال_رهاندعأهلوقو اهيلعماقلا فهداتعا لوطل هبناوج نم كمي ى>ناكملا

 يارعالا نبا ن 2 هحدف »لمعي ضرملاهدستدقو يل ىشو ٌتمغاريلا قولك لاك نم

 و ءو و سو <

 ضع ىلع ىارعالخدو لاق هملعدمشد وهحدفب و هطقس هدمعي ديمعل اثات |قئسادنمو

0000 

 ضبرملالاقبو رساو رفح فيكي ىذلامالاقف دع فك هلاقف ضد صوهوبرعلا

 رعاشلال اق هائضأى ا ضرملاهدعو كعجورامى ا دمعيام1لاقبو دومعم

 مسعد وه <

 ىلماعلا كامل هدشنا ىلارعالا نبا نا بلع ىور درس يدماعليللارخأ مهل نمالا#

 بك ١ ع -

 هدحاو" ةيلملادبأ اك هدماع للا ت صن مالا : هلوقىلا ةفرعماملاكوهلوق

 ئاتدماع مل لوقو ىرهزالا لاك يات ملا بس رخ ىلعادبا بصنخةكرعمام لاو لصالابا دكار اس ناك
 ع هأ لمأتلو

 هلع اكن وعلا لعّتدةءاو هيلعدمعبامةكمعلا و 0 ولا لعدمعاو ةعح مضع

 ىلذهلاربكوالاكاصعلادومعلاو هبلعٌدكّتاىااذكى هلعتدقعاو

 لهسألا قير اطال معا :واوتعط مهاذا قي رطلا هادوُمَعْلا ىدبي

 كنالك لذي ىمسامناو هتفحاز بسلكل مساداقعالاو ليفت فقرر مالا فيطبكاو

 هد [عجلا و ءابخلا طسوىةعاقلا ةمشخل اد :ومعلاَو دان وآلا ىلعاهدامتعال بابسالا فحا تانغإ
 ور وو

 ضرالا قالي وطناك ءامخ لك لسفقو دست اح لاف . عمجلا مساذمعلاو دعو

 . برضد
0. 



 4 (دع) لادلافرح » نعلال مف

 ىرهزالاد شن وريم :لءلقلاةريقطاةمسعلل ةريصقلا أر ا يه
 دباس مصرعا> دس اقف سل و8-8 سس

 ىكوانبطونأ المالك فكلانف دعوى هو تلاق 3 قدباك مكن دكلا اعو
 م مع حس

 00 صمد سل و 6 ج دا

 5 ادكلع ارقلار ويضم سعأ 5 ثللادشنأو ةهادلا دكلعلا مميهلاوأ لاق

 ى٠ 2 هل

 ىفةاسحوةدكلعنالفىفرضناالافو ماللاددشي نم مهتمو لاق ارار نضال

 نيكدلاك دادشلالبالادك العلا ىرهزالا طلْغىأمَقلَخا

 دك اعلا قل ا ةلسالوا ف اهالي امّليدا 1

 ىدالعلا واللا عمباو ةادنلعىئالاو لب الاقل مضار ريسعبلاىددلعلا يسال

 ىديلعاو' اناث نمعلاوىدنلعلحرو ولد وطلا ةمطعلاةادنلعلاو دنالعلاوأ ٌءادتلعلا و

 دصقلاالا 00 ا ودسل ىألادلا كيد ل وظلغا ذاريسغبلا

 2 ءسيل ىذلادليلاُهدندْلا لاق ددئامنمايدةمسودَك رعاشلالاق هون
 ًّءأ ها

 اعلا ا لاقو هيفا ءاناشلا الوددنلعمالو دينيس كاملا ل

 داعؤدج نئلادد : 2 ١ صدق و المس ىأ دلع قاددتع وأ ددنعلا ظلال وأم

 صو سس

 ,ءاذختنسسلا سلا ندم (ددلع) ديدش_راصدكن لعلب .رىرهزالا (دكنلع)

 هدمعيددعو هلنمعتوهدمعتدقو تانانحلارئاسول:قلاىفاطلناة_ضدمعلا (دع)

 لكتلاى :رهزالا لاق هنمردصا ادمعلاو هدصقددقعا وهدمعتو ادنعدمع هل اوهنلادنع ادع

 دصقيالوهعضومنعدتصتدير وج لحل ىريتاوحو ضن ااطللا لق سر ١
 دنا نورسشءىهولدالا نماساجسأ ىلا رلالقاع ىلعةيدلا هضف هلتقيفاناسنا ببصقادحاه

 هئاماو ةعّدج نورشعو ةّقحنو رمشعو نوبل نبا نورشعو نوبلةياثوريشعو لا

 هفمتومثهياصا نمتوعداك الرع و ادإ_ثهلتش الدومعناسنالا برضد ناو هفدمعلا

 ةَسنبامنوعبرا وةعذج نوثالثو ةقحنوثالئابيف ضحلا دمع! كاذكو ةلظاغمةيدلا هبنف

 وهف ضحلادمعلااماو لتتاّلا"هلقاعىلع ديدلاق دمعلا هيشاماخ ملت اهلك اهماعلزامملا
 ساد سرع

 ةيدننبفامشلا# نيقب ه دة ى نبت نيك ىلع دعك َذتاعفو لئتاقاا لام
 2 س02

 زود ح- هه يم نم ع و ءهل

 الاه تمم نعل عادمعف 23 اهميِمَصَب يصادق ى بخ كنا

 ول 52

 دمعي ف قدلاكق وف نمهلعْلُمَتْلا ل مات ىذاادومعلاو هعدادعددمعي طئاسملادعو
 دمعنافئثلاثدعو هييقاامدامعلاو هماقاادعددمعينىشلا دعو ةيوصتملانيطاشالا



 منكم لادا قر < .نعلا لع 4

 لاق هكيرخت عال لكم مزادوأعا و هلاك .رففرفضتلادواعلا باك 1

 ةبور ادواعاو هناكر تكا 0 ادم اذازعانر 7

 ىقلالبخنان ةدواعلا لبعث نبالاق 2 0 ل اذا دولي كامو

 روم تاس اهقوسي ىساهدؤقيانلقو انتا ديالا |هنف تدم واهناو را

 - د

 رفعي نيدوسال ا لوقاماو ةسلسالوةدامقلا ةعطزيغى
 نعت رعاة

 هوم دى م و و سس 5

 رشانةدار ! انامَكلس 23 لواطتماهلدواعردوعو

 زحارلالاقو أهترعب هلمر مس ادا ارُخاو دق ةانلادارأ اهقُرعاه دواعددارا هناث

2 

 ا

 قمت جالو ساحب سل #23 قعلادوأع ء شم الُحَك ْ 6 0 قاذك ساكت هلوق

 ديدشلا مئضلارعبلا ىلا ىلا وىدالعلاو برعلأ ضعبلةغل كلدارا 0 |وق 3 0 ؛ 5 5 2 ءارب لأ
 طقن الب لالا قوفاالا

 )0 دل علل مددت 7 - 7 لا وه ل 4 ْ رول ا 1
 اهجروَقةعللاقيالواهلشمتان لاول نو اًقيالو لوطا ةمظعلا بال

 سرفلاددنلعلاو ددشاو ظاغاذاى دن | درب تملا اوالاق ىدئلعلج اولا
 موصو) مد ةه>ةهس 2 د هاو ع م

 | اددنلعمو ادد: لعم اذىلا تدحوام ىاعللا لاق و ُى ادد عموددالعهنعىلامو ديدشلا
 د1 رعو ى ووو

 نماظسلغلا فلا ئدملعلاو صيخحتىاددتاعمو ددنلعم كا ذ نعىلاماضي ا حو السسىا

 ةرانع لاق دج ناند اة مرشد سلو ل»زاارعت متل ةيراطتاعاو شلك
 مسه س تهد ومص 2

 دودمى د نودىدنلعلا ناد #* ا انتكتا ناوىم ا
 ا

 ةناىدكنلاتب انمىاىسن ودى دتلعلا نا دهلوق اوقو ءاحملا عي مك دوذدد دودمقأسس ىا

 ىرهزالا لاق هاضعلا نماهل لوُسال“هلد ,وطةرصشا دذكعلا ثمللا لاقى رهزالا لاك مكش و

 لاملااهد مجال ة مساج ناد علا ةيلص ةرعشت ا دنلعل |نالدا دلعلا فصو فثمللا بصيم

 كوشهلناكام هرصمشلا نمداضعلا و اهل لوشالو هاضعلا نم وكت ف.كو هاضعلا نمسسلو

ىشو لج رلاةدعقردق ىلءاهلوطأو دللي وطب تسيل ةادناعلاو اريبكوأ ناك اريغص
 ْ اهرضق عم 

 دك الكا ودك لعلاودك علا ودكلعلاودكلعلا ( دكلع )) ةعتجتناصغالا ةفيثك

 رك ذااةماعديد_كلاوهل ست و اهرتغو ل بالا نمرهظلا وقنعلاديدشلا ظيلغلا هلكدكذعلا و
 2س سع 9<

 || لسقو ةياطقلاز زول امهاتلك 52 اعلاودكلعلاو ةدكلعلا مسالاو ءاوسدسفىئالاو



 1 (دلع) لادا فرح « نيعلالسغ

 حرسم لكى دلاهافاورضملان ما ةيادكلكي 0
 م منو

 سدَقلا سها تنن ىوربو عج ا و ةنيعمةدكعةقان

 بهلمدش نمار هلا ىلع د ايحالءاملادكعتسم فر َنأَقلاىَر 0

6 

 9 ل انفماذك لكن لدوكعمو :ادوهجوّكب انو .انجيو غال اذهكدكعو

_- 

 كارعالانادشنأ ةلازاصتىالوسا

 بدن ماد ركعشألا اود: اهاواطصانيذلا موصل اي لْصُسم
 مو تح 10 5 0 3 533
 ران بدن وانتا اهرب لتقنف ما وان يمة ىراسٌى أ نلدوكعم لاقف هرعتق م“

 جاكي عال اق عن رق وه
 رابعا داكعوداكعنبلو بوهعل ْن نع سور ادرتملاو دنع ىأدوكعماذهو ةيهادلاو

 7 ووو 2م, 0.5

 دقو نيود درك دور كعود دركع مالغ ) دركع ]) ٌةمصلاٌريسَقلادكلعلاو ماللاةدا رب

 همسم-و ه ريما و

 ناش "مهلا ثيدح فون اسنالا ريغ كل ذنوكيدفو نهارك درك عير يعبلاو مالغل رك ْ

 وو )ساد م 9 امو ع

 (داكع ( ةوركخو ركع ملا تايلا دكا اودشاوا وطلع اان :واوئمسف
 سالسآا وو

 اهريغو لد الا مرهطظأ او ودعلا ديد لا اًملغلاهلكدكلعلاوداكعلاو رباح طاكعك دلكع نب

 و ساو وس

 بصعدلعلا ا ةدلطعلا مسالاو ءاوسىتالا ا ذلا ةتاعيدسلاولا

 الف فص: ةيؤرلاك دلعاهدحإو بضع نمَقمعلا ىفعئاضمدالعألا ضو دالعأ قم نفل

 1 ءالا نا لاك يدالعالا زار ى العلا بسق 5

 ةسقرلا اظيلغلا لال م دولعلا ورعوتأ لاق قنا دوأع مداد مشاجتناك ةدسعو لاف

 ننال ىناعسا لاا د ميسا : لكنمديدشلا بلصلا دلعلاو
 نب ص اذ رس

 دولعل اوذولعلاو ةوُنقلاوذديد كلاوهوةدوأعتأ اود لجدو تلا. فاطعت +

 بْضلا فصي ىريبدلا لا نيل ليقود ملا لب الاولاحلا

 مس هن

 امهاثكا رْفصن ا دواعتارببك 237 3 أرع اضن ايضامجاك
2 

 كموو مرهلاريبكلا لادلا ديه هنيدواعلاو اناغاذا لع رادو نامّْصنادوأع

 كاي دواولاب رأيت دزرفل

 9و 2 ع قتسه وو

 ريجترشناكة غار رمل ساو 8 اهدواعم 0 ذادلملاسلي
0000 

 مي ضعيف عقو و نيت ني زردواعديسو ةمرق:ةوكعةفانو هيب ب الصودم ًافعدي ىنعامن او



 .(دكع) 2 لادلافرح « نيعلال سن 4
 رطل ا

 مارغريطبال ل يضتلا ةريثكض را ى مسدمح نبا لاق ةدقع بار غنم ف ”؟مهلوقو ماودلادب رب

 قو داقعو د_ةععملاو كرة شب ةدقعلا و ا رح وعم .[1حاصعلا فو

 نمن اسنال اهدقتعيام لكو هنوعرر كا ذاناكم ىنعب متل يفك ةدسقع نال_ةىئضرا

 نالفل مهلوقفىرابنالانبالاقو امهانتقا ىاالاموةع.ضدةتعاو هلتدةءوهفراتعلا

 ناكو ةدقعلذنلا ةريثكلا هير! لاقي و لذفلاريثكلا طئاخلا برعلا دن عةدقعلا دمع
 قثوتس.؛ئثلك اوريصغ هنمقثوتساوه سفن د نعمه مكحا دة فكاذذْتا اذا لجرلا

 5-و 2 8 5

 دقتعاوهدّقعت ال2 دقهضغنكساذا لح را لاق و دع ه_ءلعدوعل و هسعم]هب لح رلا ١

 3 و ٠ 8 ع هَ :
 هبل.سةعقو عب اسناك الح رنا ندسهطلافو ىأ ارم دو ةعمدل سلو هسلقب دك

 2 97 < لح و 0-ما و ص دس . 2 . #0

 دقعلا لبقودقعل اورقلا نميرض ناد ّقعل اودقعل او هسغن لاصم فهرظنو هبأر ف ىأ فىعص

 5 | دس عولو ئبشر؟ ند رمل ةديقعوتو دعس نب سن لسع نم مث نمل نم "هلق

 دقعلاو ىدقعلامهيلا بس برعلان م'هلسقدقعلا لسقو ميةنمنوطبدّمعلاَو نرعلا

 كهعو

 باتذوارةممال_تامبعكن ب ثراا اوال ولاقى ارعالانباءاكح ةصاخ عون رب, نم

 نزح رلالاعهيفةغلداةنعا اوبنعلاديقانعدحا ود 1 طنب كلام نب بعكو وب ىذغلا

 وهل ماع كرم نمايفذنك 1 ل لاو « داقتعلاكادوس ىلا :
 و 7 و

 ال1 انا ورعوت دعو مسورصشا !ىلا لاملار رطضم دقو شل نماذهف ةورعو ةدهع

 قتال عانإلا لاو ةدقعلا تمعتهنمو لاق ةورعالوةدشعر مشل لقيم

 نم ع 95295 - 2006

 اهدارعو ها عاهكرع 7 3 اهننمجقاربلادقعاهل تدضح

 ماها طلاخ ىهفتدقعاهئكلو مم 3 لق ارهتكانههعاسلا لغانك لور ع نبأ تي دحفو

 اقارب ون نلا ةرافك اسكن ىمومالا تيدر ٌاهلاريضتنا تعنمو

 ههه -م-__ و محو

 عجللاو هلدشمو ضالاو تسلل لص دكت اوددكعلا (دكع ) رج دور نمبرضذقعملا
 وس5و 22و: هو هدا مرو

 لبو ثاسللا ند ا رس د دكعو دكع
 101 س ووجع

 بضلادكعو نس :رلا نيد هلك باقل د دو هطسوأ شكد كعو ا و ودلع

 م وه 7-20 0 رن سس 7و

 لانا صئرارخ تلامس يرام ا
 ظ بضل فضإ كارعالانئاَدشناو زابوأباقتعتف

 اذا

 ا و ص

0 9 2 3 2 1 
 1 تدةععب موعسلا تاوذماوهلا مورلا حباعياكَتا_مسلطل اوذحالا تل وعىأ اهصوتالو

 ض0 001



 41 (ذقع)  لادلافرح + نيعلالصف

 يت 2 ا سى موو ى سو هو 2 دى سةو

 يبق جتروأ ةدقعهناسل فد قعودقعأ !لحرو ءاوتلا ىأد ةعوةدقع ةباسل و ةيتبنف

 ني عك تعود تاسع مله

 حرف قدما لأفو ضمغمى آد قعم مالكو 0 اًدقعدَشعيهناسل

 8 9 سب سس ع اس ص

 ىلعهملقدقعو اهدكع وهلا اكاذا نالقيلا هن قع 00 وشب اس ارعاتعم#

 ليقمنا لافو يسم امهتو بضغاذاهّثدصأن نالفدقعلوةت 5-95 اوهسرلءىشلا

 ايصا اونلاَنيدقاعتق طاوساب 5 ةيزاوداراذا مان اوان
 هساع 2 اص سس

 ءاعدإا ثد 0 اتقدوق عمد "سايل مادام مك اسوق دوقعم لكلا ثد دحفو

 ه5 ع9

 نر الث دد1اقو هن 0 :وهوةمادنلا ىلع مزعلا دق عديرب رب مدنلاءدععانولق نما

 دارأل بق و اهمدقأ !ىحىزع لح الىأ ةنندملا مدفأة اهل رتولحارب

 لاق امي وجوعسلاو حاكنلاةدقعو !هلاقعل_>ىلا جاتحأىّتحاهلةعافاهنعلزناال

 ليقف فعلا اضيأ ةملكلا هذهل منال ارملا السا اولاك كلذ أو طد رلاوّدُسلا نموه ىسرافلا
 رو

 ةدععو ندعي رايتملا نيب عس دسلاو نيحوزْلا ندد حاكنل ا و جلا دع ارملا كالا

 هماعدللا ىلصهللا لوسردم» اامّربد قف هقنع فتي زيا دةعنمثيدحلا فو مارب ىثلك

 مك

 3 ءوشلا د قتعاو امل فاك ةملا دفنا نت لعام درب رقت نعةياكك هز زبلادقع لس دو

 د دي د29 - ىو سا يضصاص سواعا سال راق صان | مادي سرع

 0 دعح ىرتلادقعتو لادن لدم ها (ماخالادقعتو دّكساو

0 

 دقعلاو اقع عجل وةك عءدحا ولمرلان 1 ارا دعلاو رهظو بنا دةعيم مشل اد معو
 8 لس 8ع د 28 7 م

 لعرلا تطزتدءلاو ولما ربع | «اهتاو رلادقعلا قرط تضم نايمه لاقو دقعلا ىفةغل .

 دقعأ مثلو لمعلا ىلعروبصلاريصقلا لمجال ار ءالانا قود وراح ةرثاكن م

 دقاعلاوحداةلاكتانسالا ىفدَمَعلا و م ولادي 0 لهس سل قالا ربع

 اهبارحو .اهبارجبىلاهالعالخديوي الساري نابل لاو هلو>اموركملا جرح

 ةغباتلا لاك دقو رهلتلاةِتومارَملاةدوعغم قار 007 (١

 ْن 000 الر رع * دقعالااهرازمفدكف

 ضرالا ةدقحلاو اهارتشااضد ادقتعاو ةينلاةدملاو اهدهعهيدارأو لسحلادارملا

 ناكملاوه لبقو جفرعلا فمهضعباهركن او قرع اوثمرلا نمنوكت ىهورشلا ةريثكلا
 ةريثك ةعقب ىارصشنمةدقعت اذاف قد رطلا نع تادعفثي دا ىو لكتلاورهشلا ريثكلا

 ءلضاتبثو عقجاامرصشلا نمىهلقو ةسئاملا نكيامرصتلا نمةدقعلا لمقو رضشثلا



 تيلح دعد صاس نكت

 ةدوسمنملوهةنملالصالاب

 ها فاوؤملا

 + ميلا

 2 لادلا ف زح د« نيعلا لص 1

 باكلادمعالاو هم تبعا دات لوين ا ساو
 و < ع

 امئاودسضقن لكلا ا قع بتذلا ىوتلم لو افورعمهلامسا ىلع هندداقعنال

 0 هلو مودت بورا 9 اساس

 0 4 ةوعلل | ست دش دع و هو د انةيلكل | هسلعتدقعا دأ ةدعع ءهلل.ق

 ا

 ىو تاعك الكلا تدقاعتو اهواحاهتسظو الا ةوعللاو دولا نك مهلا مما

 باكلايهسشتلا ىلعاماو ىنذلاد_ةعالا ىلكلانهل ةسشنلا ىلعاما ناد ىددرَمل اريزح

 لاف اهكظاعاذاةملكلا عمدشعتملا
 و ماس تا سر وه 02 وو #8

 اهريمضامنلاسفناهب ىبانت 1 ةأوسبحاصنا دقعابت ازامو
-_- 

 لو همفو لا ع هما ورسسوا ناو
 م

 اهم سول نادقع كرب لو #3 عام ىَمام ىرغشَتملا

 نيسح كلذودقاعىهف لسنا ام ىلع ةقانلا تيت تالذلو اذيطوم لصلل عدم نمو عملا فقر ع ىأ

 تا حاقللاد نعاهتديدقعت دقاعةقان و حاقألاترقأو تاجدقا منأ أعقاب ذيدقعت

 00 الل ع ليرات دلاعلا ١ ”قاعالاوا
 7 . هدي كاسل مونلا هقطعدقدز لم قلل تاو

 ١" اع شح نم * اهتيقلم و نارا
- 

 ٌفطاوعلا ىشو « دقاوملا ءابطلاكووحُولا ناسح « فاسذلا ةغيانلا لاك ذقا اوعلا عججلاو
- 

1 

 هنمع ىرب ادمن اذ هس دس نم تي دحلا ىفو ريكللا نماهل والأم دقاعماجو اضأ

 اواكاهلاسرا مه ىمأف بورما ام خودقعباوفاكل قو نحاس وكلت 9

 725 سد هه ه# دك وو

 دةعموهف 522 ع 13د اودع امهودفو نر اول]علاد معو امعو اريك كلدنولعف

 هلةقان ىف 9سم لاق اد و

 سوو سو ةعم و 9-5 و 5< 2

 دووم درب يلح 3 ل كريه ن ماهر داو

8 7 

 قيد ا و تدمع (مالكلا ]يل م بع هررو بسدعلا ريصعد ع َكلذكو

 هو 2 0 7 و

 د يس يع رادتار طقاا لاقي و قاسكلا لاق 237 ادعم السكوااب اب تاكو 37

 9 هى وسو7

 21غامناسلا 7 ردع و لببعلاب ا ,ماعط ديقعملا لق و 0 * ىح ل عل لسعدمقعما و د 1
 ا



 2( (دقع) لادلا فرس < نيعلالصُم

 دّدعلا لهأ كله هرغداورو رامبل عشنا اولادَمَعلاروصتسوت لاك نبأثل نمت وكل

 ةكيسسلا ديرب ةبعكللا برو ةدقعلا له كه ثي دح فو ءا مالا ةيالولا دس ةعنموشلءقو ْ ١

 للاعتهلوةفدز وبا انمدك ًالمهدتعو ادّقعامهدقعين يملا ودهجاديقحو ةيالولاةدوقعملا :

 ظلغلاودم وتنام ديد ثنا اهني د ع رت زو كلت اعأتدقاعو مكتاعأتدةعنيذلاوأ|

 هلوقفسامعْنباثيدحىفو اضيأ فلما قاهدمك ودع نامالا اوضةتتالو ىلاسعت هوك :

 ديلاوامسقلا ني عجيذاجالاو قاغيلاوةدهاهاقحا تاع تقاعد لاول
01 

 ّدءا رق فاقلا قديدثنتلاب تابإلا شاعت دخاود نك ةدئاملاةروسؤفرحااماف ظ '

 ةئطحلا لاق فيفختلا مت دقعىرقدقو هريغو شسعالا

 اوُدساودقاعناواووااودهاعناو *« انبلااوَُسح اوبن ا .وقكئاوأ ْ
 رخآعضوم ىو اودقاعرخ اعضومفلاقو #4 مهراخلا عاود - لةعاذا موق « رخآلافو ا

 عجل وهلا العلو دقعنافدهعلاو عسلا لش اثق نيهحولاءئرق فرحلا و اود :

 تاقاذاف كلذهّتمزلا هنوأتو  اذكواذكى نالفىلا تّدهكلاقيو دوهعلادكوا ىشو دوقع '

 هدهاعمدقاعو ةدهاعملاةدقاعملاو 0 ا واتفه_لعتدةعوأ هندقاع 1

 لتقو دوهعلا ىه لبق دوقُملااوفوأاونمكنيذلا اهيأا:ىلاعتهلوقو اودهاعت موقلادقاعتو |
 ىتلادوقعلا,ءافولاءننموملاهنلا بطاخ دوةعلاءاوفوأ حاجزلا لاك اهومزلا ىلا ضئارقلا ىه ْ
 ذيقعلا و نيدلا هسح وبام ىلع ضعد لعمهضعباهدقعي قلاد كك نصوح ْ ١

 ىلذهلا شارخو لاق فءاكلا 1
 9 0 و راو كاع ١

 اأذكدقدقلا هع راج ندو #3 مهدنع لحراجو دمع نم 0
 ل0

 ل م

 ةسقعودوةعوداقعأ عجب او ءانم ا نم لاهل قل |دقع هدقعي صخلارتانبل دعو :
 ا

 امانا ةمنلاف وهلال نيالا قاطد فس اوادفع 1
ِ- 

 دب هاب و 1

 ناو لق لت اممداتعاو ىبملادقعلاكراص ب اصلا 0 ىيمدسقع

 دّقعلا مسالاو ةدّشعهنرق فىذلا لدقو“ وتلا هنركى ىذلا سوستلان هدمعألاولصفملادقعلاو ١

 دقاعةسظو طاشنلا نم كلذ لعفتيامناو هند عفراَذاَدَمَْأ لف وعملا دهعالا ثذلاوأ|

 لعو اهسفن لءارذ_كاهسأر تعفر ىلا ىه قو فاطاعلا ىهلدقو اهم دفّرط دقعتا |||

 هفدوكي ةاشلاٍب دف ءاوتلادّمَعلاو دوق_عمهن اك اههنذ ىتلاءاشلا ماد _ةلاو اهدأو
 دهس و سهومد

 ربرح لاق دقع بتلكو دقعأ ند كاذكودقعأ سشدودقعاداَس ةدقعلال ا



 (دقع) لادلا فرخ  نيعلا لصف عى

 اذانابه_لعقلغينأ كلذو همطاو ف الان رلا دعنا حزرب نبا باك ىف هند وورش لاك

 5 لس لصوص ني دس

 انيق ١ قع واذاقعتو أ دق هد هدقعد :هدهع لا ضيقتدقعلا (دقعإ) توع ىد>حامحا

 جس اذن سوع د

 ماقلت 31 اغبْنمكنعتمال بلعُت

 رب رحلاق هدّقعكه دهعاو
 هس ود 9و س

 اناقحلا رقمعَتُْت ارو 3 اهنمنيطمسلا دعم ا

 _- - ص سد --

وهاولاو هيودسلاك دقاعملاديقعلاو دّدعلا عضاومدقاعملاو دمعت دعنا دقو
 ادفع ىم

 ' انو سأل اةصتخا فوزطلانموعو لس دوو قد برقلا ىفةلزنملاكلَس ىأرازالا

 "ا «رتع نكيرلاذا لجرلل اولاخو ل فاكر هام اواناكم نكي ناو ناكملاك هنالةصتخملارسغ

 لاك هنشْخو هناوه ىلعاذه نعزشب هلا ىأ ليحل دععيالنالف

 القاه نمر * ا
 5 ووصو»- 99 ه ب

 0 دوعاا| محةدقعلاو لع .لا هسفن ىلعد علان 6 عاطل هاو دج ىأ

 ا و ص

 اري و دهعا|كلذكو دوق دو وعد .وهق لما تدةعلاقد و ه ةراك 1 د ا دوج و 1

 3 - دك هم .٠ 28 جد ع .

 ٌتدد>-قو 00 ع ردددمعأ |عضومو ديف د او حاكسلا

 اهداقعنا عضاوعوأ زعلان رعلا اهب قدتسا ىتلا لافتا ىأ ك شرع ءنمزعلا دقاععّكإ ًاسأءاعدلا
 لل وص هست م

 5 نم ظفلل اذهنوهر 1: جل ىأ اضع اوريثالا نبا لاع كشرعزعيدانعمةققحو هنيه

 و © ص ص اسر

 هعجو زركتا همق مظل طرا دّعلاو واق قعلاو وس -يملاذا ةدشعىلع همظعريجو ءاعدلا

 عامرلا ندا اروع منمذختاذا غور اوردلادقتعادقو ديتع

 ةدسا ينو دع © سادس وداعإل هع وسو سو

 اناجمو اردت دعت عاونيبلا #2 انعدو تماقذا هنيسحامو

 عاتق سس

 هيديصع هةدقتعأو هس ا ةوفحاتال ادَقَع و ىصلا ق نعى قلعت وتار رح هيف مظلي طم طف اتملا و يان أ م

 تاق لا سقن بال بلغت 5

 ُبَحدلاهن "اكن رج ىلع د هقرشمق وفاتلا د قتعي

 حو لسوميلعهقلا ىلصءقنال نواس قلن لاما ا يبس يدر

 ٠٠ ورطة لني يدين رع رقت ميجا ةالضتوقأوهساغيقلا ضر باطلا برع نا

 اهقانعأ تدملاحرلا تدأ اراك ب مدد دعق م ىتاقمماهو فصلا نم ىعفدف ىريغمهفرعفموقلا

 م رب

 نم ىلع ىمآ امنا هيلع ى.!الوان الثاهلاع ةبعكلا ترودّقعلا لهأ كه لاف هلا اهجوتم

1 



 ك1 (دفع) 2 لاداافرج « نيعلالصف

 ةراىهاهيف عسب رلا لوقب نمله ىهلدقو رهشلا نم ىهلءقو سرولا نمةرفغصدااهرهز

 ىلسفلاو غل اوليالا اهيهتشتءارغص ةرهزاهل ةصرارحالا نمي دمضعلا ةفنحو أ لاقو

72-0 7 2 

 2 انما حُراس 2 اهقادشأو هديضعملا 0

 ا د كك د 2

 ديدشق اش دوطعرفتسنو ىت :لكنمقاشلا ديد ادوطخلا» .ةتيبلاهلعلا دطع )

 ادوسأ صيصبلا نول ذ 1 3 ادّوطعار ,ةسانسق قف لا دعت لبقو

 3 لس ع آآ و دا ص <

 ءارلاك اذ لك ىكحدقو 5 ادوطعا لا وس هلا #2 لات عيرسلا قالطنالادوطعلاو

 عجلأ انويأادوطعابوي بم ذو ىرعتالاا مان دوطع مولو ىعامزلا ف هرك دنسو واولا ناكم
 سور مو 5 هم # مسار ا ع

9 

 ادعدأوأ اهتلمل ىرس لع د ادّوطعاهمو عدأ أ دشناوا

 2 دك 8 هه 0 و ودن ع ب

 ل. نبالاقو لدوطىادودءودر طعودوطعليحو عففر ةرهادوطعلاو ليوطلادوطعلاو

 دق س2 و م5 ص نب د 5 -

 لل رو ة هةعضشض : ضصةدر طعدقا 0 طع ]) ءاشا م يح سف بهذينبب ىادوطع قد رطاده

 دوعد هع در او لوط د ل و هرطع مويو دوم 6 :رطعريسو ليوطارا ديس 7

 سس اكد » -

 انلولعحاو ةدعلاك كدنعان اوريص أن الفاء اذه ؟كدتعاناد :رطعلاقيو د درطعو اسوي دل

 هو 5

 2 ىرشنألا لاك سعثلا قراشال تكوك دراطخو دراطعمسا هسنمو لاق هل_ثمادورطع

 ناطيدراطعلبقو كا نمىدراطعو سكنا نم مهكوهىرهولا لاقو ناكلات كوكا

 ىماجلا قدمو هولاق عيزسلاريسلادوطعلا نودع ىدراطشلا بأ ضريْتم
 د 6 طال 1 5 ع

 ا لووطدوطءودرطع موبو ا امك ثاددلا# نحارلالاف واولاديدشتي
 هم 2س 3 مصرع داع

 دفعلاو ودعربسغ نميثوفهملحرفطداداو»لقو ةماع ”طانادقعوا دمع دفع دنع

- 

 يان جرل 5 000 و ورح ول ّآ ثادعع عجلاو هتيعبماجل اوهلدق و ماجلاهبشي رباط |

 ل و اع :و>-َن وع تادح ابل القهسفت ىلع ْ

 ٠ احاو لس دج 1 هر ده رك 0 ع ا

 دافتعالا ىلع قبب كاد مو 23 داتا تامزاد النا

 اوَقلْغَأ اووعدااوفاخوعوملام مد سا اذااوناكس :[ ندم لاك انافتع اهتم دلر ١

 اهللاقن ىب هبراجل جر قاولاك اعوجاووول ايف نول دي ةريحش نمةريلظح اولعجو اا مييلع ]
 ىدسالا مئاهنبراظألا لاو لاق .دفتعن نا ديرنتااك كلام

 هس )و تراس #«سدوو

 ثار د اند ىن عاطقد ودعم * + نامَرداغنعا ىلع مهبحاص

. 

 تدون

 كعورل صمود ءلاك هل اود
 هعمل

 ا

 ها داّتعلاو :ةسلكوأ وأ

 ريعصم ها هحرشو سومأق



 بطشو بطشكر شآهلوق
 امكههاهمبدو نيشلا -

 هلوؤو سوماقلاو حادعلا ىف

 حرش وهيفادك اهباسن

 ماللاباهلاصت هلعل او سوماقلا

 يدعم هأ ءاملارال

 بلعثدشنأ رصشلا عطقىف ممل فويسلانمداضعملاودَسعملاو دَّصعلا قولا |

 م ما شل لل مل ل او ا ا ل ا
 لو ا كونا عب لم يدم م 3 دا و

 5 لادلا فرح ب نيعلالصف ك5

 وه وس 27و اق ماو 5 2959و ةسس

 3 روض محل / دي ا د لدمج لش ل اهنع تنت

 إس 000 00 2 1

 رسكلااددضعي رك دسعو داضعريصقلا لجرلل لاقي ا ةمعالاةظلغلارزعذلا ا

 < ى-و
 ٌثيدح هنمولاقىورهلان ءةريخالا دّسعملابهعطق هدّضعتساو دضءودوضعمو هذا دْضَع

06 

0 

 عام ما 7 هدوم

 عطقوأأر مشلا نمد ضءامدّضعلاو للك ال صنم ينو هعطقن ىأ ررَلادضْمسلو هل
 77 م

 ىّدهلا عي رن فانمدبعلاق دوضعملا ةلزنع

 ىكهسو م 9 د دك ل سه س 3 9 تن

 اًدّضعلا ةعدلاَت د لوعملا برص ةعش. 5 برضلاوهَعَدْعَ نعطلا
 م

 لش ىهوتلاعلا ىبب ىذلا لوعلاو فيسلا»ب رضلا توصةغق.هلاو نعطلا توصةخشغنلا "

 ملش. نأ اهرصئدضعب نأ ىحم 4 .دملاءرخ ثيدحفو رطل نمارس رحشلا نم

 ؛  «+2

 ةعدح نم دلاخْنب ودرع وس ناكو ناسط ثد دحفو ا ئ ندم د_-ةطلافو

 هنو رضيىأ رصشلا نم عطقامدضعلاودمضعلا اهدمصح نولك أي واهديسضءنوطبت

 | كلذ مساو بلعث نعدلالاهقر و رئترصشلادضعو مسهلبالافاعهوذ_كفهقرو طقبسل
2 

 : 2 و 9 43 ل 9 © س

 أ ماظعلا هبعطقت نيباصقلا عمنوكي فيسداضعملاولاق * اداضعم نكي نربي #

 «ةعىلعاجب ىارلا مَعَ ةانقوأاصعىلااهباصن طب نيرشأ اهل سل لحتملا لم داضعملاو

 لاك رصشلا نوصُع ع ورفدلباوأ
 همه نت ع

 داضعملا لاو ساقلادح ولا 0 دانقلا ىلع ىتافاكح

 هلق ةديهحاندنعُدخملا ا ارعألافو لاق دقشمو رطل دش ل ةفشو أ لاقو

 هعجلو قزانقل تراك :ٌعدجاهل تلا ةلذلاٌهيسفَعلاو 0

 تتافاذاف دضعلا ءيلذعنلا كاشف ل اوانسملا هنم وانت عذح لذا راص اذا ىعمدالا لاق نادّصع

 ٍ داضلا اردسكب ة دسمة يسم ورا ىتاجن ىلع للا ن ماتدخل اعيطأ اوعلاو 0 قيندلا

 ْ ايفنوكت ىتلادودملا نعباهدودح عرازملاةاضعأرضنلا لاو و اهيناجد- أ ىفسسطرتلا اد

 : طبتقاهداضءأى ليالاذخأيءادكي رمكااردضعلاو نيضرالا فنارد اكرام اوراحلا نب

 ةغبانلالاك رسكلاب هريعملا دضعهنم لوقت
 عيسو ظ س سدو عدص 2و سا يو

 دضعلان نم شيذار 2 00 اهذشن اق ىردلابةصير مأكل

 يول وداخل نودع رلامتملاقو قوق طلاوهو لقب ديضعملاو



 ١ مكون - يي ل“ 0 تل ا ير ساو للا لا ا ا ل ا ع
 هو ا ل

 كى (دضع) لادلا فرح * نيعلال صف

 هو 8ع و -- 5 و 9 - 0 و عا ردات و ا ع

 هسلاو> نم دشامهداضعاو هدم مببو انيئادصلو ةنواعملاةذضاعملاو قىواعئىأ

 8 2-0 و 9

 بصم هؤازاو 5 روم ىلا هئازا 0 ضوملار يغش لوحة ؤضنملا مئافصلاك

 قنا ضربت نس ديل لاق داضعأ عجلاو كى ارعالا نيا نع هامناحهدضع ل دقوهنقءملا

 لبس ركن 7 هدانا لم متااما ةدراولاب ه دهعلاط
 3 هد وو تدوم

 1 ”واهوْطو تاركعن 0 دوضعلاو ضومار ةعتفراق نارا لاول

 هياط ماهأت 0 اهيلاوحام بئاكرلا دصَعو

 2 ما

 وود

 ىذلادضاعلاو 5 ايئاكرلادضعي ل ىتماذا د ىل ارعالا نبادكنأض عيل اهضعي ضف

 نءةضواهتمعن 8 ا هرانسد وأه دع ؟نع هيأ د بناج ىلا ع

 وو وو ترمس س

 زحارلا لاق دوضعمرععبلاو ادوضع دضءي دضعدقو اهقرافي الاهراس»

 نانا اهوا واننا اهُدضَ 0 ناطْمالا عبر اهتكاس

 سهم ٠ -2--- مهما 5و و

 هيعيضتدخ أ اذار دس ذ ريعبل اريعبلادضعو 1 3 كريعت دضعالاقب
 »و

 327 2 م 0

 2 10 8 ص دس مس -ٍ

 نه مالا متطاذادضاع ودع 0 5 اهح .ونتمفةقانل ا . لم ادضاعل ١ او

9 

 ةمحان ٌلكلمقو هتسحانهدضعو ل طبالاصعو هتيحان هيداضعوقي طلاسم اههناوح

 قه تلعلا هلا ًادّشعلا هذه نع لا ترا ذا لاقي و هبخا او تيلاداسْعأو دعوة

 دلطَفو «تلطساولغسايلبقو هتطساوناق 00 لح زل ضو نملة محان

 * ربا وصلاح رلا دع ىلع مو« ةمرااوك قاف د 0اس 7

 نادْسعلاَقا ارعلا ىلب امل .رلا ىفاط ىقلعاللاتيدي زولا العسل اذا لاحإ لادم .و

 اهانآ داضعولعتلادضعو 5 ةرح روملاو طساولا ني ونحلان : ملغ سامامهوناتقلظلا امهلّقسأو

 ةداضعلاوهف كلذ ةوح ناك اموهاتيحان ع زرالا وبابلاانداضعو مدسقلا لءناعقيناذللا

 نادوعلا نانداضعلاو هلامث ريس دامو ء نام .وصنما ناتبشملا بابلاداضعو

 نادضاعلاو رينلا طسو نوكي ىذلا طساولاو رلعلار وقع ىلعن وكم ىذلا ريملا فناذللا

 1 تنبه تحل اى نفك رتل وطلال رشا عرفنا نمارس

 لخنلانمةقيرطدارأن يدير ءااىف "”ىورهلا هاكح راصنالا نمل حر طئاح قلن ن ا

 8م 2

 (؟)داضعةأ هاو عارك ن ءةريخالا د ْضَعودضَعوُدصَع لحد و للا نمديضعوهامغنا لبقو

 كدي

 قداضعةاسماوهلوق (؟)
 باهسكداضعلاو سوماقتلا
 ءاسفلاولاجرلا نمرسصقلا
 رىيعصم» أ دضعلاةظملغلاو



 سوماقلا فلا لجروهلوق
 ملا ةثلثم ىداضع لحرو

 ءىيعم ها

 ظ

 (دضع) ٠ لادلافرح *« نيعلالصف 21

 وهو نيعمنب ىديماورا ذكها دعم ضب 00 سا هفتكد برب

 لاقت للا داضع الادب وحر ةدعاس لمعت ساؤادسصسمةئاورلا ف ظوفلاو قلن دولا

 و2539 ع تندس# ومنع هع هخ 22-1 6

 بلحم عدارمشا| اهبل قتسا ثيح #23 اهداضعا ىلع تسرحامّن اكو

 - < 0 ع 5 و 0

 دضعلا قيقدد_تءاود_ذعلا ميظعىداضعلجرو بلحن ابل_.علا نماهقوس ىلعام هب
 2دساس سعال ع ه9 ص ر# تاما هس عار

 هباصأا دع دضعو ادضعه تنكومّسعااذاكاذكو تنخر اما ادعم وضع د هلضعو

 مهم و سس 9و 2و سل دس 8و كل

 ةطلادصعاو ءاضعالا عجب فب ذه ىلعدر طبه دضعاكسشا دضع دنطقو ةلخ دعفءاد
 اك هس سا لك 2 ىهس سس دى 3< رك 072

 تاعش- نم داضعلاو دضعلا ةريصقةدضعديو و و ددعلا عدس

- - 

 و2-2 و 2

 قةموسومةدضعمل و ىلع أر هيض يس او ء ااض رعذدتملا ىو ليالا

 5 9س هس س89و

 1 رودقلااهللاقي ولالا نع مرصنتاهلواتي تح عيا درتال لا ى ا تاو اهداضعأ

 ظ | القا ةدضعملالبقو زرحلا نمد علا قدام دَّضعملا ضو داضعلاو

 اًضيأةدضعملاو ىدضعفهتلعءوثلاٌتدَضَتَعاَو دضاعم عم او ىفانعلاا اك وكم دضعلا

 دضعلا لكش ىلع ططخدّمعم رونو اضيأ نع هتقفنابيف لع وهدضع ىلءرفاسملا د شد ىلا

 دضعلا عضوم فدا ىذلا بوثلادضحملاو هسناوجف هيو ىذلاوه ىنامعلاا لاقو
 ةرقغب فص» رش لاف هسنال نم

 ف عوام 4 د ع وسو ت1

 دضعم قزارنم "ولن رمسم + 53 ”اكواهي حو ىلعتلاخ
 72ه د

 لددع تا زشلا قو هيَدَوعلات يمسه دضعب ىوشيأغ ا تامنالا نال ةئلادصعلاو

 اهماوقدملات الل ملا ةه>- لعد ضعلا ظفاولاق كما, كنسعنس ىأ اجلا لاق كاب

 و و كى 9. و 7-12 -

 ليزتتلا فو ءاضعالا نم دضغلا,لثملا ىلعن يملا دسَعلاو دضعوهفنيعم لكواهدضع
 من ا هو

 او دارفالابى : الاس ورلدتعتلدرفأ امنا واداضعأىأادضعيلضمللاذختم تنك امو
 مر -

 0 ءاروراصت ل ميلا دضعو اراضننلضمل دخت ده انتيك امىأاادضعنلخلازخم

 هسفنهقاسو هستد لهأد_ذعلاف هقاسؤحدسقي ونالفدضءىف تعين الف لوقت برعلاو ع 8 .٠ ًّ 89و 3
 7 5و ع

 نالفدضع نالفلاّشو هنسعي ىأانالفد عي نالف و ةناعتسالاوى وعلا داضتعالا و

 دسالاهو هقفاربوهنواعب ناك اذاهدضاعمو 00 و
- 

 و سو © س2 هوع

 .ءولكو هلت دناهئارم 7 د جمصس ةداضع ق نس لصسوأ

 20 وو ه - ها

 نالف لعن الف غدضاعو هنأع ًاهدضاعوا دضعهدضعا هدضعو تيه نسا الغد بتدضع او

 ىا



 انتا (دضع) لادإ|ف رح 5 نيعلا لصق

 ةرانعل مهضعد ىو ردقو هيلع هتهرك اذا

 وع و 4 سس اه صرع
 او

 ديصعةطبقلا باو هت #23 راج نورع اولا واله

 - مروع لعاص

 رعشى مثمهلا ىلأ طخ تأأرقو ىرهزالا لاق نولملاودو عدح تروي دمع موضعي لاق

 دنهن بورجو (:ساجم ا
 دعر اوَّنلادبام لضراب قربا 5 ةوأغ نب تودو ا ذاف

 و و ا

 ديس طخ قتلا دج 23 مكماداعُز نبال

 و هو

 داقضعلاربأ او.علاو اموكتم يدا ردصعلانمدنهنب ورع دصع ىنءعبةدسعو أ لاق

 لاك ةيوصخوا تروا

 0-6 لو د هاو 8 راق 2 7 وع

 داوصع ف ةم5لالظور * زسلار طلاب اطبالا نارتو

 تل 0 هه مص 6 سمع

 ثمللا اولتنق أ واوحاصيأ مونلا ةنمةدوصعاودوصعوااوطلتخ واول موق

 نك رخو د الرقاد ارش كاذب مهتباصديواصعلا م مت دعو ملي فة داوصعلا

 م م شاطعلادي واصعلاو مالك اد هواصعْ ا ذكواضعباهضعب بكر ا بواصعّلب الا تءاحو

 لاف رشلا ةريثكدا وصعد ماو ديدشرسعداوسع ل تبدو ليالا

 دالوآلاو لعبلا ةيقان 35 هايس ل 5 داسيا ا

 و س © سا وعهد 2ع 9م وج 217

 2: 2 9 فن 0و 3 ممول مدار كب ا ب اعس امك 5 دعو دال -_ د ال

 بابسوأ لمقن 0 هودا وع قواك رلاقيو ميظع أى ىأداوصعىاوعقو مهلوقو

 دشنأو بعتم داوصءلرو 0 داوصعفم»و وأ

 (دضعإلدبدشلاُبّسا أ وذاع (دلمع) «نئاس سضللدا اوصعلا بَ لاف 83
 ا

 م

 قفرملانيباموهو دعاسلاهريسغوناسنالان 80 .ملاودضعلاودعلاو د تعلاوُدصعلا

 تؤيوزكذيكداشلاو نعا بدلا بلعن ىو دصعلا رثك الا مالكلاو فتكتلا ىلا
 7-9 ا

 ريسغالةثومد علا فاعلا لاق نورث ذيوزحتلاودصعلا نولو يد ةماهت لعأدي زوأ لاق

 2 - و ةاسو

 مصب م المو عيزمأشي دس> قو كل ذريسغ ىلعر سك الداضعأ اهتمت

 سس 8

 ١ نعساذا لف اكد تدارأ ككل ةصاخمدرتلو قفرملاو فتكلا نيد لا

 اهلك ًافكسعلا هتلوانف ىنشولا راجلاو ةداتقسأ ثد د هنمو دسحلاركاس نكد :تولا



 سوماقلاىف نالف دصعهلوق

 ما تامادوصعرصنو لعكو

 لصالا ىفاذكدوطعهلوق

 حرشفو طبضلا اذهب
 نارعالارداون نع سوماقلا

 ةددشم ”لمهمءارب درطع

 ها ةنك املا واولال دب
 ويبعد

  804جنه + ١

 (دصع) لادلا فرح هي نيعلا لصف 21

 6 21101 - 5 كك 5 ضي 2 ع 5 5

 نالوق هيددسعلا ىف فزاملالافو ةعطقى ا كسمنمةهطل ملغعألاقيو سطو زراهيف قوس

 3 2 0 ِِء
 لاقيو بهذلاوه ودوهسعلا لمحت لبالا لاقي ومذضضلا ريعبلاوه ودح دعدال واق التامهدحأ

 هس نمت قو هلراصاذا لمصفلا ذات تناك رعلا نال مطل ىف لد الأ. نمريغصلا د

 و ين سس »

 ريعلاةيدصتعلاو 5 :رطقاهد ع. قذتاليهذا هللاقيو هّدْخم مطل علطاذ االمهسسب ُلمقَتف

 ئدصسعلاوهو فورعملبالا لوف نمّدصسعلاو لب الاراكى هلءقو لاملاو بهذلا لمحت ىتلا
 ةغانلالاك هسفنىلاءىثلا ةفاضا نم هناك اضيأ

 رامذملا نماهلك !ضاقرو د قالو ىدحسعلاتانيمهيف

 لع و وس | 75 ىت

 ىرهزالا عصوم مس نأ د لجرلاف“ اوالاقدي ددعلاف * ىشعالا لوق ىفدي دوسعلا ىرهوحلا

 ىرهوم ا بكيس ادازو , سهلا نب 9 .دلا حبان نمد سنبل سرف مس ءاىديمسعلا

 5 ع ا

 فرط نم ةالث ةتسةةاوذلا فورحلاو قرد فرحريغيىابرلا نمءاجامد بح أوه دهسعلا

 ةبعابرةلكد_هغنالو ملاوءافااوءابلا ى هوةهمَتةنالو نونلاوماللاوءارلا ى هوناسللا

 هبشأامو دعسعو م ألا فل بايزبع م داق رسما فرحامفوالا ةيساجوأ

 و ووو و بس 2 3 كد 3 04 و 6,

 ليوطلادقعلائرهزالا ىجاحزلا نعت وأ هفّلاو الا ادق لا (دقسع)
 وو همس هه سمر 282 | ) ها مذ : و

 هل دعد د ءيشلا دصعىل الادصعلا (دصع) هعجادشع هديشسعت ا م 3 قجالا

 5 وس هو 20 لا 2 2 858 س

 ةكصعلاو ىرهوأ الاف هيدصعت امل صعمل اوهنمةدصعلاو ل ا ويكاد
- 

 مرا

 ةلو*-ثددح فو ىنلقن االاع ' يشاهمع ءانالا اىفَقْيلو باقتتةدباهر- ققطا وملااهدصعتىتل

 0 وهوه

 اهتذذتا ىأ اهل صعاو ةدصعلا ٌتْدصع لاب 8 ويرسل 00 رقف

 رمدوص مم رم ص

 دصعلاه لحرلاكلذكو لما وين ادوص هدصتيتودلا هكراحو خخ هاول هقنعربعبلا دصعو ١

 وو 5و 7و

 : ثدللا لافو 5 ةصاعييسلا همام لحرلا ىلع 95 رعمدشناو تامادوصع صءدنالف

 لاق هسأر نا فِلْنمِب سعانلا هش ةدصعملااهماقيو اهريدنىأ ةدضءاادضعد ىذلا ا:ههرصاعلا

 ألا ىفو فدهلادصقي لو يسن لا جيدمعر ًاطخ ا دفدصاعلا,تملادارأ هنا لاف نمو
 وهمه 1 6-2 سد هد 3 م

 يعد ًارىأءدوصعنالف بكر رو كس : وطىدوصعو نا تأ ارعالارداو

 2 5 7 هه

 ادصعاهدصعيأ أرملا ل جرلادصع عاركلاقو هالعفالح اكن 15 :ةفلاودصعلاو كي ًاربكراذا

 وو س ه د 22 نس ل

 ءايا فرع ىأ ةعراملا ىلءادزعو ءكراحسن ءادصع فد صعاو لعشب هلع ءاذ اهمكن ادزعاهدز ءو

 5 -- 517 هرم 5-84

 د سهالا ىلع هندي صعو هوس تعندوصعم دمع لحرو ىاضللا نع قاب ىلع هيز "ال

 ادا



 اما (دحسع) لادلا فرح # نيعلا لصف

 نت مو 2 صاد دس 9 - هس و
 «ه © هضم ©

 5 0 راس ودل #3 ا دكا رعلال .قدقو #3 ديرعلا قا ةعلوم

 ايفو انديعا ارهاظارالداوسو رك يارجل ةمحةديدشلادلاّدب رعلا لمممن ءاوةريخولأ

 و هسو ةهعو

 ديرعم اود رعلاو ةيكارةيش هنأ 0 رعديرعملال اشو ريبكالوزخسال اجيال

 و

 كد ه غو

 هَنشَلتا ضرالاديَر لاو راسم شدي 0 رموش رجلبصو 2

 17-35-99 9 ..تريه

 لس دو ءلا (دجرع) م 010 ءدنئدؤيدبرعمل-روقلكلاءوس ةدير ءلا ىرهوملا

 حرخاملوأ ننعلا نمر خا مدوحتزعلا ىرهزالا اًمطقي ىح بتعلاورفلا نمقذسعلا

 اوهعا ارعالا نسا لاق وغم نوضرع غلا موغو نوح هلادودسرعلاو لل | اءناكحص

 هوو لسالسا ل تف نت هدرا (دقر 39 للان ودحر 2 وحر رعل اود 4 0

 داع (د سعإ) اهعماحاُدز ل2 اهرب عاجلا ضاوي اودزعلا 6 عا اهكاشالا 7 ّْ

 لاش دزالا اودسالاك عاجلا اوه ودزعلا ىف ةفلد_بعلاودل مم كساد مد سعب :لسحلا

 2و هد

 م ص <

 لح رلاكلذكوذيدشى وقدو عل: .و اهعماح اذا ا هدصعواهد و اهدز عود را

 اق هوو ةدع وه

 ناب 0-0 لمرلا ق شركت اهقألاّتن . اهلل امد : ةمحم | هك اذ 1 .ودةدوسلاو

 لاقو 1 الادلادددثةيدوسعل السمن ١ لاق تادوسعود دواسع عمو ىراوملا

 انهو" ”افنعلاب ني ال أو ركمسلا همشتاقنلا تن نال طوفرضعا ارعاقنلا تن .ىرهزالا

 م - ن

 راو ءاريعءادوساس ًاردداوانئمر 2 جا هبل 3 ةدوسعلا لسبقو محاوق :

 مهضعبلافو ىرغزالا لاق ةحلادب رعلاو دو علا ف ارعالا نبا ءاقنالاةنوكتل

 دصسعلا (دص-ع) هجو لكى ىأتانداسعموقلا قر غتو هفرعأ لان او ريملا وه دعلا |||

 ىفس املا فا_ةخاىلعُت لاقؤ توقاسلاوردلان مدلرهو د! عماج مس اوهلقو بهذلا

 هلوقف ىعدالا نعرصنو[ىورف ديهسعلا ٠

 ميطالاو اوةيدصسعلاَق الم « اهان رحيق يش ثكطصا اذا
 نعفارعالانناىورو ااا د_ىسعلا اهيفنوكي قوسىلاة ب وسنمةيد_دسعلا لاق 7

 ىمدالاهدشتاولاق دهس علاق م ركل ف ىلاد. وسفمةيدكسعلا لاك هنا لضفملا
 © هم اةرع م د ا

 ملاوةيدتلا لت د سءاشأك ةمج وثوم

 سجس

 نام عنلان يرث تناك لب اى دوالولما باكر ةيدحسملا و نايقعلا كل ذكو بهذلا دمحتعلا لاق

 ٌةمطألاو فاحب سل نغلاريفكلا قدا لمت جا ءاولملا باكي ةيدحتعلا ةدسعو أ لاقو

 ) 3 برعلاناسل ص 0 0

 لدي توقامل لانوس هلوق
 هصئامىلاثلا عا ارضملا

 *م وكرابالا 1 انافص *

 تن زعاتهامذار .ماظلاث

 هيي رخآ '



 انهمسراذك اهلاصوهلوق

 ىوماللاوداصلا نيب فلأب
 لصالا.باضأ ا 9

 هانلاب صو:|هاوهنط لوعفل
  ىععم ها لصتا عع

 + لييبا 0 ى 0 كنا ا ا اك

 (ديرع) لادلا فرح #2 نيغلا لصف ؟ربم

 هلنافصو وىارلا

 0 هلأ ذاحودار ع #3 0 ور ل مومقللالا

 | هوي اهفةدار علاثءالادارآىذااو لاق اهلدح يمال مرا اهلسو هو

 لاقفاًدرواًدرو بضال لبق برعلا لوقت مثيهلاوأ لاك ةغلابملا ىلعدرعدارعو ريلاراجب

 تدو)و رادو 2 د دام نأ عم د مه ص لس نرخ لس

 انشا + ادربانايلصو# ادرعادارعالا ادربتا ىبتشيال 5 ادرص ى لق حبصأ

 1 ارعو 4 ةاهعج ودوعلا ةلصدر مندا ارعلاو ةرورشلا فذ ة.ادرابوادراعدارأامناو

 دو -- اس ان ه9 ىةس

 ةمرلاود لاك ءامسلا ديكي مدعي بورغال لاماذا م هلادرعو بصسم ناصتدن

 ةهدب و سومو

 قدزرفلا لات لي وط عفت عدرعُسٌوْنو د ديرعتلاب رولا تمعو 2

 درعم قنص أرى هلبح نك د مُكَلابح ف نمو اناو كاد
0 

 الكاع لاذاداعس امهيلا ىواتنيب ولن مبطي ىازلالوقفرعتلاكو
 اتق م اع ك 9 ع , 5

 ادرعف لمس ءىعقادقو اور #24 رخال ٌءابءاق اضيأل اكو عفترا ىأ

 ىنالاددار طاتدا ارعلاو 101 با هيتنذر -ءلاَعو حربي ا غعفترا ىقأ لاق

 لجر م“ مادا رو فاصللا نعماري تشو هيأدىأهديرعتل ذلاذامو ةياعدتعيلادب رعلاو

 و در

 اناصامّددا ارع والك #2 سلو ارتن عفت ل

 اامتاوعنص املامتالا ٠ #3 000 ةسقب نم ةدارع ع
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 فام د يعني ةريش همنا م لاق ةيلهاذلا لمخ نمسرف 2 أو
 ا وس و د9

 ا * ركب نيش وبن ئاسنأ
 2 سس

 »< 9 و و وه يو

 ميدالاهبلعفرصلا ناك + 1 ةلحتريدغ تنك
- - - 

 و537 ع8 - لح

 وهون اصلاددنر 2 ريخ لاح ىأريشةدار ,فدالفو ذاوذمأ يارا ديدن بلاو

 م
 ١و

 |ةيحامهالك ير علاوديرعلاو بلع نعتؤتفيل !ةشياد رعلا ديرع ) لل رق قوم

 دشن دقىلارعالا نءانال شيم د اورعلا دوري ولمس نزار

 اديرعةبسىادعلا قال #3 اي ماصتا نمدحألو د اد ناكرهالا ماذا قا

 "ا علا ىعسناو ءفالا ماسيفزب الو ادن يغني ا ا
 9 مدس س

 ا براشلاةديرعتقتشا هنمو ةشسخ ءارج ةمح ىهلب لاق وحتافالا

 هعاوم

 ة.دايلافّددا ارعلا تدار ىرهزالا لاق لخبر هم هبوددارع هندحاو ةاذلا ليت نموه ل قو



 41 (درع) لادلا قرح #2 نعلا لصف

 هدا ءةو لم م5959 ىسد

 أرك دلاوهل قو ناسنالاركذدر ءااو 2 رتمالكلان مهريطتوط ملغ ىأدن رع ودب وبس كس

 أد درعلاثمللا لاك ا دا نما هقي نيدسشلا تلقلا
2200 

 : هم س5 سو تاسع سا

 5 مشل تدرعو 00 9 ع أ رفوف عا

 ٍ 211 ا و ةمحسدسع 7م و ةعا مو ورو

 : علط اًدورعدرعي تنناادر 25 ٌتحوعا لمقو تعلطامو< تمد ادورعدرعت

 ا 2-2 0 وادع

 ةمرااودلاف كيس اق هننضوضعو هنماعل نعحيرخ ل مقو عفتراو

 2 259 ورسجو

 دراعو مبا هتمانقلا حاجز 27 امن اك جوعنياشةرندعصي

 29ه ص 5 س2

 ىسعقفلا دهم ى ال ىربنبادشنأ او ديتسملادراعلاوربكو قا كفاك رعأو 5 ,ءرداونلا قو

 ادرافالا فضلا عيل 5 ع
 يلا

 اياد اسسىلاةروبشم 03 ادراوعلا هسأر وشكر

 م2. 2ادو

 ْ اهسار نوشىرت ىرهوهلاهدروأحرلا اذ هوئرب نبا لاك صضعءلن ءاهضعية ل بتممىأ :

 ' اغلا ةئْدكلاو ال اهلراتخاى أ اهل ىّوص عمو الخ فصن هنالمدش 150

 لسدقو زارشلاديرعَلاَو لكشو مح اذا هنر ب نعتز لاخر 7 ٌبْأصلا ديد بشل اًدعالتملاو

 ىر و ركل ةماعت كأةمعز هم 1 ذيرعاشا لاق ةيرهلاىاطنلا رعتلا
 9 8 ص هس يسد مح 8 2 اه سا نب اح سو ع و <-ه يدع

 قف لآر مأ ةماعت ىلا دع“ عرد نع يردمعاوب اكد

 بعكح را مقفو واذا بلارة ْ مما

 1 ديرعملا نمةم_-هملانيغلاىوربو اوضر ار اورق 3 لي :ًةلادوسلادرعاذا برص #*َ

 ةدعاسلاف ةسمرلا 5 قدما ادرس يعل انك يرطتلا

 وهمي مس و .ى بداوه | ةد

 ا 3 اهبل «أكانونلَج

 41 و

 لاه مز اودصَعلا د ةرعو دصاةنئاصٍبيوصو اهيفلخدىأاهلحوذفانىدرعم

 8 مج اكن 2 وه

 اهمادقا تدعي ماذا هنم 3 دانت نارام 1 3

 هلوقك اهبهقلعتامادقالاٌتْنأ
 5 2 9 1 ص اص دك هةدمس89 2 مودع س

 ماونلا حانرلا يماهلاعأ 35 توهفستحامرتزتها 5 نيشم

 دهم وو 9دس تاس هس 29 9 و 9 لس يس لس لع هلل

 دامو تادارعلا عمجاو ةريغص ق ينعم ا هيشةدار ءلاو دسار ءدرعادر و

 لاقو لمر زل نول مرلا دن امور الا ةلك ا: ضمت قتقو حي رلا بيط ش فايس وأ ارعلاو



 ا طايل احا

 (درع) 2 . لادلا فرج * ن.ءلالصف 1

 و سه و

 ترص ىذا لولبي ريغصتل 'ءانعمنيتديدشلا نيد عمهللالاةئتسا لادلا تفذشامناو

 ان ةارتتاالىدعلا عمست ”تدكسلا نما لاقو هن[ سهتدردزا هتيأرا ذاق س انلا فرت ذو
 #ه

 دعموهو بر كاولالعبو حرتسلا يفد عضومنإدعملاو هرتالو دب عم هن "اوراكل

 هع رع هس همم و

 دقو مالكلا ىف َلعْفم ةلفاددعب ةمهلومل ةملكلا سفن نم مالو وهب هب وست اكو ثان دعنا

 ىذررع لاهو لا اوأ مهني انتى أ لجرلاد لهو هيففاوخ

 و

 ْ اذامالغلل ل قهنمو 1 اد اونشودحا هنعللا

 اوهشن ىأاوددعملاشيو 5 ري م قحدسَو « زحارلا لاق درعمدق طاغو سَ

 م

 متل ىزوم ملا وعدو مهتم اووكفلوش مابعد اطاغو ف دله | ااوناكو ل دعم شعل

 سوأ نب نعملوقامأو حاصعلا فو ةيدعألا ةسسْلاب ا كد فرعا ذه

 رماح و هس اص

 ادعم دقان دو ىذن متاكناو 3 اهي نموارافق تسمن

 نع م ص

 رك داذكو دكولاق ةيلصأ ممل نآل دعم لصف قدد.عترك ذي نأ ةءاوصىرنءالاك دعاس دب ريهناق

 م ير و مع لع ا | 5- 2

 ع رسربصال اولاقددنعت مهل اوقلةماصأم ملا لاقف دعم مهيأ وق هن ود

 قدرك ذذسو ناهذاا قدعأ أاذاضرالا دعم مهلوقن موه س .و1نئاتدنأ قددعتو هترازتو

 , زجارلال مل 0
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 0 ا وس هلاتيلا د ىعمو باهذلا فادسعت أى أ

 تبلالبقو نم ىلعدوعب اهيفارهضم ناكم ساو ةملاخ نال
 سعورو مدر 2م وص ع 5 هه <

 ادمحتواباثتنافر ءدعبأتل #3 تركسترادلالطا كات

 3 ووووهمو
 يتتونلو ثانلا كلذكَ ل 11 ا يا م (درع)

 اسأسع .اظ.لغ درع جمضالا لاك اب ماسأ روادرعاةيعو *« حاسلالاك د رعد
 ةووو 2 هو ىي وووروسو 2و2 ه < ص اء 5-ء

 الو ظاغادورعدرعبءيثلادر : تدئشاو تكلل عو سرالكسم

 599 كس ص 9

 اديدشديدشتلاو مضلاضرعُر .رثو 00 هلا لادلا نملديهنونءئث لكن مديدشلا
ْ 00 

 سول يغلا تارحٌرتم 23 درع توله ف لاو و

 00 ووو فو عدن ةبنرحح لاعاردلثمىو ربو

 ةوو ور

 |درعدبدش وقلنا لاقب و ل نمديدشل ادندشتلا اوهطلاثدر لأ درع رب 0 وقل و

 ىتحح» و



 ؟ا/ (ددع) لادلا فرح * نيعلال ضف

 انيكس بطاقدزرفلا لاق ديعلاو نامزلا ناد ءلاو 8 رص تل منادع علو 5

 لاقفه ؟نادانز ثردق تاكو ىراذلا

 مص 0و د رص 88ه نعد نسور 7 ت8 4 ع

 ارد_هفاهعمدلالضؤىرج #* امنا كل_تبعدتلا ىب أنيكسمأ

 ارفعأ ة 6 ؟ رمدلاب ماقدال هب #2 ها ال اوقأ

 3 1 يل
 مس لس 0 رس رح

 ارفع ىلع كرك | رفاك انما نما تأ

 هزماوجت مالطا هلادعتا عل واءانعم ادتنملاف د 39 اهلاهيدب ربىظرال هيدل |وق

 ىلا ارعالا نب نعهناياو هنبحى أك ذنا اع ىلعانأ و يوها دع لا نموهولاق
 ة ص نع

 تثحو اًضدا 50-5 هامزومدهع ىلع دنا رعو الفن ادع لكل ناكر

 ناذ- و هيابث نا دع كلذناك ل اقيو هنبحى أنا ذَُفتن ادعو كلذ هفتنادعىلع ْ

 9 سو
 اهتوصوتلاٌءادعو ادعم امهم ناك كاذ نأ نم هقاقتسشاو لاك .رثكأو هلضقأو ودكم

 ىجلارخ لاق رتولا توصوهواهشسرو

 درعاهدادعفوت ةودقءار © + رار ىف ردتساسو
 2 مدع صصص سس 2ث

 8و م ا 2و دو ءسع5 9و

 لاعي حالملا وجو قع خزخت بلا هللا و ديفلا لو قدح نع ن نعهحولا فنوكي رثيدسعلاو

 1 ماع < هد د 2و وضح ةهمو -35 هد سد تو

 مّلاو ءلاق هداه بع مدع ”ىسمصتناة ميلا نمدسأر صا ىأ صقاقدسعلات تلك بيها

 ع2 مسوس

 مولو عرسأ ةدعدعهريسغو ىذملا ف دعدعو لمعلا ةدعد علا ىلارعالا نا مسكلاءابلا

 لعولانةيتعلاق ءاطعلا مودا دعلا |
 ”هرملا س

 01 ق4 © سمس سس

 اريغت ىدعي لعولا نب ةيمع ىرأ 95 اهلعبلدادعلا موب ا
 - 7 نر

 لسن مهلرع كك و ضرعلا مويدادعلاوءاطعلا مويدادعلاو لاق
 هس 87 ند

 ا الاهم 5 رصقي لأ اتعلا ضسسلا نم

5 
 هددقو نوؤ> نم مسم ىأدا دع ل>راءلاقي و انضمي نسا ةداغتو رات[ | عملاق

 هنرحزاذا لغملا لاقددب زوأ ةمولعمت اهو نا نالادخأي نونا هشوهلاقذ ىرهزالا

 هع وه

 ف هرطلاق ةباكحمت والاول 5 دعدع

 م 0 - ماسه ع

 رت رتامالا 5 ىرأالوسوُنلادا دعت وملا كرأ

 ينفد را يهين ةجالإتإ او اهلك تيم تيغذسوغنلا تبهذاذاف ةسمناسنا لكل لوقي

 دعما بو فم دعم .ريغصت وه ومأ رتنأن 7 بخ ىديعلا عملا لثما فو او هعض هوم قمدقت

 ل
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 وتس َ ٠ ؛ يا هلا ااا 1 8 1 7 م ياي 4 اجو
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 (ددع) لادلا فرح نيعلا لصف ” ذش

 لاه 3 علاءاملا كت عطقأ منا +_ةعطقأام ىردن هللا لوسرابلجرل !اوىل والفم انا هعطقاف

 7-: م دادعألا عجلاو ريثك ءام همف عمتي س انلاهذضتي عضومدعلار فما نسا لاق 1 3و

 5-83 و مه 7

 دعلاءاملا يمصالا لاق هقر ءيودعلاريسفتفشنللا طلغىرهزالا لاق دعو عم تامدعلا

 اولرنثيدحلاىفو 0 ا ا يل

 ءامترمضح ةأس ارك د.ةمرلاوذ لاق زان الاونويعلاك ةداملا تاوّدىأ هدا ها.مدا دعأ

 سوم

 لاقف ظسشلا فنا ارْدُعلاءاسٌتْشَلامدعبادع

 هو ه< ءوسعد ع 4 2 5 صرع

 لدخنيعلا نملاجآل .طان 0 اهيتلدبتساودادعالا تعد

 تماعتأو شوا اهلا تفل ءاسملاداد ع ةرضاحاهةعت نعى اهلزانم عيا هب تادمتسا

 لات امزاعتسا ازهواهلزانمف
 3 سس سه وو 2 د صدم نع س 9 ةدص ص و صاع د

 مكبالا ضيضغلا اهب سد" الاوعد 3 ماو ييداولاةطييدعلو

 | ءامسلا ع نملزنام عركسلاو ضرالا. نمعبتامثعلا لبو علا ضرالاءامدسعلا ل قو

 ىارلالاق 33 .الىذلا عيدقلاةملاّرعلالبقو

 وسوم ص

 2 1 سد وو سروإإ © نحس عرس ني

 دمع الودعا امةموعد #2 اهنلاتم ىف ءاربغلك ىف

 امال ىلاءادحلاو ءاريغل د“ د ىورب و 0 ا

 2 ويم
 وهدي ردنءا لاك يدَقدعيسح مهلوقن موو اناكرلان مهةعدقلادعلاو ةموعدلا كلذكوأ مب

 هنعةرامعلا ف هيةداعلا نرحىذلا اذهحزتت .كىذلا ميدقلا"املاوهىذلادعلا ن هوم قيمسسسم

 اى 2 ت ع تسلو

 دعلا نوكينأو رت انهو ركنا هللا يردك روت عملا

 داعموقوداعز ممدقأ اعلا نما دعتدرَوَ رعاشلال اه هَسآَِدَقلا

 ديل بس اوالسال يت * اهناوالْب سال آثنأ ةئمطخلالاقو

 ةغلب وهو لاق ريثكلا معملي علاءاملا ىل اقم د ءلاءامل نءةدسعانأت ا اسنان دعو لاك

 افزع لالا يلدا ةملظاكل نعال نووي ل لسلقل ءاملا لئاو 015

 دشلاو ءاعسلااءأم نممأاذهدعلان الاقي كرلادعلاءاملا هبي الكل لت !اهو

 ُتتسادحاصسلا باجالو 3 اك رادع نمسا أمو

 2و 222 2. ضع 7

 جامملا لاه امل أو امهر ماو بابشلا ادعو رثكو لقدعةيكر لك ءام تلات
 مرو » د -

 . سدح 2 علفلا
 تفل



 ا (ددع) نيعلا رح « لادلال دف
 م تح

 هلكمو ددعلا اهعجو هل ىضقنا اذا لجرلا دع تضقتا لاقي ديذ ونأ مدقتمدد لا

 6و

 ادام َدهَعتناك الجرتأروتأ رضا تاق لاك ىنار ءالا نما ها نفعا

 و سس و9 اس ع د

 هددعقرهوق هدلطحاذ هذ هددعقرو ار 200101 نملاسشف دلو كن 2

 دادملا ىذا لوقامأ و اقتيقرهدنعناكف قياملقوءنسرتك أ أب هذاعد ميتا ونس ىأ
 - مدص

 ناك ذا تنكس ل١ نيا لاقو قافو تقونيفرعت لهدا عك «ىرص5ُدادعلا راع لح 3#
 رص نع - -

 اهتدعو اهثف رقماناةأرملاٌةدعو مهلدادعوهفهيلعةحاينللهمف عع ”هلءاوأ موي تيملا لهال

 : سد لبا عش ووأءارقاوأثاك اروهمسةْس لا نعاهك اسماو اهلعب ىلعاه دادحا مانأاضنأ

 تل لصأوددعاجذ عبو 0 0 اهحوز
 ا ايم

 قالطالةدعلا ىلاعت قنا ل زئافٌةدعةقلطملل ن ..كل ل ثيدحلاىفو اهمدعتضقن ا دقوَدَعلا نمدلك ||

 رشعوربشأ ةعرأو اهله ماكر اهنارق اما نممدعتام هاه وز ولات ارملاةدعو

 ناندعدأ ارملا تمزلاذاديرب امهادا ترس ةٌدعفةدعتاخداذا ىجذغلا ثيدحافو لايلأ]|

 اخاه ماو ولط نكىرخالا ع ماب هادا نيكي :دساولا فدك ظ

 لماح هتحوُرو تام نكو اذهىفوريغهفلاخو نيدعلا ىدقأد_تدعتامافامتد_عىفىه هوّبأم :

 مكلاةليزتتلا فو رثك الادنع عضولاب ىضقنتامتدعنافةافولا ةد_عءاضقنا لبةتعضوف

 ىأط.سولا فذحو تدنظت بان نقاهتودسعت ارق نمةءارقاماف ان ردة دع نم نويلع

 لاش بلعت لاف هزاضح اهدا دعو هدادعتساوهدادتعاو ئنلادادٌعاو اهبنودتعت |
 و هسه عد

 م رامات ا لما كلا 7 اكلذ مساوٌتددعتو لس ”نياتف

 "الح ورمل اودارأواو ||
 حاللاولاملا نمرهذلا ثداو هتددعً امم علاو نان ابل ناكرتشماممنالا|

 هلل سحس 7

 0 ردا هلوقد_ةموٌسدْخالا لاك يعج داتعو هتدعمالاذخ لاش ا

2 

 ١ 1 3 ة مال قد دع خي علا وده

 هدعأو هتدغرءزلا ثديلع ا لأكا ةيغألا]_ثثدحي م الدعم لاو ددعاذدء_عج ٠
- 

 6# ىو جتوعنو سو 9 2-5

 رادع اكتم نهل تدتعأو ىلاسعت هلوقامأو هل ؤمتلا هالادا دعت بالاو 1 3

 اذه نموهف ماغدالا ىلا اهتمرشيأكنيلثما ةيهارك لا الا ريغنأ : نمموقهملا هذاك ناكنا

 ديردنءالاث لادنالا ىلعانأ ى ءراشلاي هذمو هم سيل هنأر هالة داع نم دي

 أو . المأ عملا فهصخ أ ىرد أ الف اظل السلا نم 055 ااا 0 لاو

 برأ ىذا ملا هعطقتساقلسو هملعدقلا لص بنا ىلع مدقفزاملالاججن نب ضينأ نا ثيدحلا



 مدع لادلا فرح نيعلا لصف 1

 ايثلارمتلا نارقألاواب رالارم رمتلادادعالا نالفان ايام اوق:برعلاو د.عورطف وأ عج موب 5

 لحال اني درس اع ةدحاوةصالاةنسلا فاست بامىأ

 ُكاتلاَبعَددعفةتلاَ 23 [مريلارمعلاَنراماماَذا

 0 مس

 ءاتسشاارخآو عسب رلالوئ كلذ ولالهلا نمّةلاث ل ءكانرثلار رمقلا نراقامتا ومهلاوأ لاق

 ٌةٌرعالاىأرمقلا نما.رثلادادعالا ورمل اءرثلادادعألاو رمقلااب رثلاةدعال اءاسقل ا |ملاتو 1

 || قورمقلاوارثلا اهيف ىتليرمش لكف هلمل ىهلمقو انرثلارمقلا لو زن ةدعفلقو ةييسلاف

 | نراقب رهقلان ”اللوةيناهءاوصىربنبا لاق ةسحربش لكىفايرثلا لري ر مقل انا كاذو حاتعلا
 لح الملا نيد لوةكلذ ىلعو راذان م مانأ سه ىف كل ذو ةسه ةنس لك ىفاررثلا
 ريثك لاهوتببلا #* ارثلارمقلانرافاماذا <

 2 6 سالت هو - مرع © بح

 لفات هايل تارق 9 د ىونلا ف عسانا ىدعس دع عدم

 ( دربال ىرهوملا ىلع زيشلا دكردتساىذلا اذه تاكلخ نيدج يذلا سدثىضاقلا طخم تيأر

 لك ىفكلفلا عطشب رمقلا نال مي مالك اذهوةسعرهش لك ىفايرثلا لزنن رمل انا لاك نال هيلع
 امو ةىهربمشلا ىفاهيفرمقلا ن وكس لزانملا )جن ءاررثلاو ةلزنمىفهل#ل لكن وكي و ةيهرهش

 ةدعلاهزه أ اياغانالفلاة و اذكواذكدا دزيشلا لوقب تح ةنراقملل ىرهوملا انفرفت
 3 مدل ع ٍَ َ 7 ئ 1 ةهاإ « عج مس ع

 انامزد ءدين اوهودادع ص رم هيلاقيو نيريشلاورهشلا فدل ه1 ىاي ىادادعلان رم ىهو

 2 لبق نم باس للا نمهقاقتشات ا عوةداعمءذاعدقوددواعب م

 ذادعلاو ا ملا نم ضامي هاكعولا نا ىأ ماالاو روهشلاددع

 ايدو هنمروصةمددعلاو مالادي جاه غدآ مويدمة اسهل تةئاذا كلذو غيدللا عجو حاشا

 5و و52

 اعرب تماك أ تاازامثيدحا فو دادعاهم ًااذاةعسللاهتّداعلاش» رعشلاةرورمضىفكلذ

 رر --

 رعاشلال اف ةمواعمتاقوأ اه“ 0 [قدواعبو ىبمح ارتأع عربجأ تعط اوأاذسمن

 هدو

 ايا انياب 5 ىنأسل 0 نماقالي

 سام 2000000 يو داع و وم | لوق

 ىألأن مدادع يلاقي وع عجا ٌرئابحو امج همست 5 الجر ت غدا بح ىف ةغنانلا لاق
 ريا

 دادلعلا موسع معو هئطم داكيال ىذلا فورغملا ابتقو ىجحادادعو ةمقاعمتاقوأىف هدواعب

 ظ نم لضأو تقول لشي لا ملا كلذكو عب «رلاو بغلا ىلا لثمن هتقول كيتأيءوثااوهلاقف

١ 



 6 ممول و علان
 عمات يسد طع” طفت د ة نجت فخ ظن جت كت

 ع ٠ 8 : و 1 1
 تادود عم ماا قءللااو زك داو ليزتتلا فو: مراكملا 7 نماضعب مهضعدهيداعي | اهفاو 5 ا

 وو قوص

 مهضعب دعي ىأدحاولا لج .رلاالا مهم, قيود < الف ةئاماوفاكمالاوْداعَسم ثددحلافو

 مانالاو نودَدعتبكاذكو لاك اهيلعتودينيوأ ة ام نود اعتلى دونا سناثيدحىفو اضع

 ةجللا ىذر شع تامول ملا مانالاامأو رحلا مود بدن الثىهو قيرشتلا مانت ادود عملا

 ضقنامنالتد ودعت فأما و ةرشعا_منالةر تلا مذح ْثرعو ثالث منال لقتل كلمت
 2 ع 1

 لقددع لكحباحزلا لاق ةليلقىأةدودعم هارد سنع نا ةررسو لوو » ةرثكى دحتال كاوق

 رد انامل ير لقا لعلدأتادوزاسم اودود_ءموهفركوأ

 هه - ها عو

 ةعوذل نال قيةرثكلادعلاو دب ع للءامل اوفلال عت نآزوجدقو تاماجوتامرد

 4 هن ع 5 ده
 1 اوه أو هدر اىا هذ _ءأوئشىدأقرشملا نم م شدح حير ث.ددحلافو صرقو

 كنتددعن وأو وق طمس دولا فدحداقتءا دعني اوعفمىلا َه هد دعتملالاعذالا َنمبَددَ عواما دعا

 0 لاما ذنلو كل تددعوك:ددعوتراملال ات نامل

 ريغ ا مزاكم نماضعب مهضعب هم هنقداعبامف اوكرتشااذان وداع مه ومهاو اسف مهشش هومهاست

 ُةصخاةَيدَعلا ىل رعالانا ثاريملاومستعملا لاما ءاذملاو ايف اسشالانمكلذ

 مالغل ةماعلا وارثوو 8 اًعْفَشملا ارمشالا دلتا دعربطت 3 سألوق فن تصخلادادعلاو

 لاملا دا دعلا لا فا عال نبا رسف دقو لاملا دع نموها قبو نارا يمنع

 25 س 25 2 30 و سس هَ

 اعنا مهتم اهنوهستقي ىأ كير رش عجب كرشلابىارعالا نبا تعي كرم لا كارثالاو _ثارملاو
 5 2 9 صرع

 داوالة سس ب رلا قرتورهدلا ىلع“ اني لوقف ميامي نايت ل

 سرع اةفصفداودى لوقو 0-1 ارمملا مدي نمدتا دعلا دمعك لوقو

 يا دعاهل سيلا آل | ف ارهك ةدمطو
 سد 0 صاح

 : وج ناكناو دمع [نه و اذ فلا "كف ءاسلماجنال ارفاسملا اضعن اههمسش ل اقف د بلعت هرسف

 اضعب مهضءنداعينيذلا ديادعلا بد هذّملاقو - 00 اهل سل ءانعم ىرعزالا لاقو اهرسشن |

 دادعو هيديعاو ادودعمراصو ادم ءاقددعو م- يفدعي ىأنالف ديد عنالفو ثاومماف

 3-و

 ريسللا له ية كدإ رناوبدلا مومو 6 هناىكثالفئ ىف ف نالؤ ْ

 بو
 دادغأعبجلاو "5 نرقعآ هدب رن الفد عش الف لاقي دعاملادادبلاودادعلاو ا

 دادعمويىانالف تن لاقي لبيع نيا لاق مهعم سلو كلهن مدعي ىلا يد لاو دادناو |

 ) 3 نرعل ناسا م (



 لادلاب لد تال هلوق
 حاسعلا فول م و ”هلمهملا

 َْىَل سوسماقلا حرشو

 ح ىف مدقتو ىوستال
 ةععملاد ىادعتال د ع
 (فباف موللالد_علا نم

 ناك ناونلحا ففلؤملا

 ىيعصم ها انهامرهاظلا

 هرغعو هرفعو هنزو هنرو هلوق
 اطومضملصالاداذك هندو
 اميديانافف لثم نععاهد خلو
 خرشا دعامة غللا بتكم نم

 نم ل قانهناف سوماسقلا
 آن ديانىيلا تكاكيللا هعمل

 : بدعم هأ ررك

 00 0000 د تس رش هو ص ديف 0 ف 5-2 3 < . يع ب تالا ادم

- 

 _ مسص) _لافافرح م نياك
 2 12 ا ل ل اا اهو خود

 دعلا مربع) ل ٌرئاخنانمللادلدقلاودلاعتلاو طاعتك دلعنا عز درختلا نير ا
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 ه1 او ىلاعت هلوقفددعلاو قلع ةدعوادا12 ران مف هديل هلا

 اذ قارالا تددع لان لاخلا لعد .هذنوكمفادو ودعم وش لكى دح أ نوكد ناشعمفلا دع

 ل“ سعه

 ىعمدنوكحدو ضقفن صوفمملاو 0 هلا ارق تضف: لاقي اكددعو دودعموهفدعامو

 ديدعلاو دعا مسالا نع ئالءاصحالا ماقما ددع ايا صحا ىأاددعئن * لكودحأهلوق

 هع كك

 قو هكةسانلعمدتعناللمقومت 38-2 هيصخخ الو اانملع 1 دمت و نامةلثد كد>-قو

 لعأ ةدعامه لبق ثان ٌدعلا تاماكتا ذا لاتفنوكن ىمةمامقلا نع لّدس الحر نأ ثيدهلا

 ِ قاسللا ىو ةماقلا ت ماع هلا مهعوحرب هللا دنع تاماكت اذا ىرانلا لعأ دعو ةسنجلا

 5 صرع اذن س

 نيكو ادعمهدع

 هد لس لع هو صسودسع و هام سس و39

 نما فر ماك :ريصقل رك #37 لعد بر للا ى يلا
 1 ص آ#آ 5-8

 ًاركلاعدقدنالُين افالم ريل اضا ىلع دنت نبال هنئانآ ن نمنع ىلدخالاو شخ

 نمو لح .وزعدل اوك و ةدعلاهنلب هم نمربح -دوضعلاب ,وضعلا ”هلناعق را :ريصقأ ا و ىقك :ريصقلا

 هلوقوهىذلا سدسملاب تدك افاذكهاعفوطفافىآ رخامانأ نمةدعف را لع راضي مناك 1 . 1 ا ع 1 2 لا

 مهاردلا تذهءبرعلا نع اضيأىنامعللا ىو راطفال اوهىذلا س سلا نعرشأ مانأ نمّةدعف

 هكشفتدعلا ن٠ماددعلا نم ىردأ الل اك ماداحووادارفأ مهاردلا تدد.ءاواداحوو ادارغأ

 بي وذ كألوقو اهفرعأالو تددءىفةغل تددعأن ا بعل د.كلذف
 5< صو ممم

 م ارالا“ :انلا سواي 3 تعصر من كوملا اندر

- 

 دادعا عاود امرادقم ددعلاو اهببستحا ىف م هنالءابلامما عيد عئدارأانغا

 دعت هأرلوةث تركو أ تاقةعاسملا اضيأٌةدسعلا ودلاكردصمةدعلا ليقو ةدعلا كلذكو
- 

 آو و 9و < و 9 1 ع

 دندع مهاردلا ءذهوترثكلا ديدعلا و بنك ةعامجبىأ ب تك ةدعتذفنأو ءاسنةدعو لاحر
2 21-02 

 1 "سوه ليدل نحل اد ضخم ديال لاثملا اده ىلعهبا زاجةتعلا يفاهلشم ىأم ماردلا هده
- 

 و 5 1 0 2 و

 ' )000 وا وسو داوود عر مدا ةعاذم هلاقي ىلا رعالا نما عيت اوعيمكلا
- 

 ع وه ل 17 2 74

 ٍ ءارَطَتلادئادعلاوداالاودادعلا عجلباو هنرقوهلذم ىأةدودرقعو ١ 00 مدد هيرو

 ه<-2 رس سس عت 3 39 2

 ؛ نوصختالاوناكأذا ىرثلاو ىمش اديدعنالفومو نالف يد ديدعرتكا الملا سوو ظدحلاو

 هه - 702

 ٍ اردتم غل نركلا نقط ددديبد لا رئااوئمخا تهالام رك

ا وددنغلاق هسلعن ودير هملَعُت اة يقل ذل !نقده سل عنود زبى ااذك
 ظ ان اذان 



 متم < ل ل ا ا رار رم ا مح ير ا

 كا (درع) . ٠ لادلا فرح +« نيعلا لصف

 - حوض

 ىوقو رامز ءملادالوأ ن دولا عّدج 'ىذلاوهل يقودان لا غلب ىذلاوهى قو شركت

3 . 9 

 هدس ايسركذ ورعثد دح قو دودعىدعقيدق ةوةصخالا ثد د 3و لل وح هماعَق أو و

 ”وع عدس وس

 مغدأ هنأالا ناد لعبا صأو نا عود د تعا عجاودرش ودا دودعلا محاولا

 ديزوأدشنأو

 محورم 87 نص

 ريصلااهلوح بق ولبْطاَن .
 معك -_ 57

 ها ”ادعَدَنادٌعك ذاو

 لكالا سماد و نصل 6-5 رو ل اًضأّضِي زعلاوهو|
 ور« وادشناو اداّتع معلا حدقلا او ء««اعرو ىرهوملا لاق :ةيديبأبلا ع ع 5 55 و هةم 0 2 ١
 0 00-0 ل هو ى ا

 ليك ع ترا عطار 3 لمنال اين لف

 00 مع 2 نماببإ| . عاد دانيا شارل : ظ

 ١ . همس 2 7 0 4-7 527 هو ءءء و - 1

 8 00 * دوتاذ 0 هيوم 0

 داودو.ءودسسو ايبرنا ىلا هب ويس به ذو عض ضوم دعوا ةردسلا ولا لاق ْ

 قارعسلا ارم هىقو هيوسسسأ امك 022 ع وتطس عض مودوأ

 مهلا فروهج "اني ىلعهلوق : ليقمنءا لاق 2 رو جان .ىلعدومعيو
 1 5 ادويدوسأو أحد 3 #2 هثاك اجلا مشل باج

 ١ نيالا نيعلار يسكب ىوربو (دع) عضومدبانع (دبسل) عورتريغو ءوغل ومن مالكلا ىف ساودا وما دوتعو

 لب ل خا سر "يلا رم لاك :دعةدحاولا نانو رغلادككلا |
 لاوطلا بعشلاهباسوأح 3 سو مود 23 9 بو رص ] -

 مهنلاك دععلا ان“ كما اوس ا 23 مهجن كلت, يندواسراف ْ

 3 و سرع 8ةموس 3و - قي م ور و, 3 و ب ا 1

 يدعم ج] لإ رعغو»ل.ةوهؤدراو هلدقو سلا بح ل. قو بتعلا بدم ءلاودمعلاو بيرلادلاوا
0 

 صيصاغر بغ ندرك ذلاثيذعلا فو لجرلارك ةدراتلاودردتلا (درع ) هسا

 ىفءاراريستحي وههوق || ءارلاريدكب وعرمش لاق نان رعلادر لا 0 م قاف نايل

 ِ اضيأ ف ا سوداقلا ةردعو 2 رسلا فيشيلاذ رع و هقرو نميراعد رع مودردعر مشو د ةوخأم هنمدر مسا ناك

 0 ديدشلا ظملغلاد :ركلاودلا ثويستب برمص ة ةهروردلاع نمةيدركلاو يور سورا

 و

 دع نادجأحر اونا «فنصةدراكلا ى رموملا ف درعداج ىعند همود مدر عقاب



 ل لا 0 52000- ولا نيو دع م يك ا حي ف علا 0 2 ' ددس- نااولو ماي ياس وه سر" نص م م ل 2 ند ا : ذه. ىلا باس" 7
 2 0 9 7 31 1 يا

3 2 

 027 5 + لابو رت + نعلالكت يل

 نوك,نأز وجو ديتع”ىداناذه عملا نوكيف ضماحول- اذ هلوقتاكرخدعب ريبخدنا ىلع
 ب يرق م هضعب لاق ورئدنع هرمضاح هلع نمد. 55 ىعيدسع :وه ”ىدلاماذهلأق هن هر "كوه ”رايمضأب

 وديعو 35 93 سد م

 لام .هلهنس وام مآل دعت ىذلائش ها اداتعلاو ثالاا لأق ف 0 و

 دع لال كلم السلا هملعهتفص :دح ىفو هل و هتسشأ ىاهداتعوهن دعس الا دخا

 1 و 972286

 1 يكول ديول ىهاه دل نالاقيو رودالا نم ةرام لكل لص امىأ

 3 ممئالتبلادو نيعنمدعأ قاقتسشا اولاقف نو رخالا اركي أولاك لادلا ف ءاتلا تمندأ نكجإو
 || كعلاو نيلادلا نورهظمفهانددع انولوةي

 بّتعىذ ذريغعقولا برت 2 ةراصٍب رتل تددعأ

 ْ اذهولاق افعاضمانبلعوةدح ىلع ان دمع نأ راحو ىرهزالا لاق ثددعأ لهن لو

 ظ ْ ليقف ةقدّشلا ىلا سانا بدن سو هيلعدقاا ىلصونلاتأثيدحلا فو ىدنعدوصالاوه

 77 0 لسؤهملعهتقا ىلصدتتالوسرلاةف سو هملعهنلا لص بنل مءسابعلاو دسلول دا سعسمدق

 : ا هملع|مئاقسابعلاامأو هللا لس فادح هدسعاو هقيقر لعج ا دلاخ ٌتاادلاخ نولي منافسا

 | يرحل ةلآو باودلاوحالسلا نملجرلاه دع اموهودانخلا هلق عجب معلا اهعماهشمو
 | لاه ىطقرادلا لاق هداتعاوهسعاردا ستحاهنا ةءاورفو اضل عا ىلع عمجص وذاهدلا

 ةباورقءاجوهدةعاوهاغاو فحوم_فاطخأو هداتعاو صفح. ىلعلا# لين>نىدمسأ 100 0 < ) هس : . 2 0 ير . - .٠

 ةاكرلاءبلوطدقناكهناامهدح أ نالوقثد دا نعمىفو ديعلل هلق عجب ةدحوملاءابلاب هدبعا

 |١ لسوهملعهتنا لصبنلا مهريخاف ةراعملا دنع تناك اهما نعم ىلع ددعالا وعو رداانامثأ نع

 هنع عفادوداانرذعانوك نى اثلاو هنلتا ليسسىفاسحاهلعحدقدناو هيف هملعةاكزال هنا

 ا بح 0 رهزبتاىلاار ةقواعربت هللا لس مهدات عأوهعاردا لءجدقدلا ناك اذا ل وقد

 دوي هدم قمت وذل 1 11 عن يفر تكي هوياووت ووتش بناة ينم لي د معن

 ةلكب 1 0 0 7"

 5 بي هك سد

 ل ديدشاه :رسكو ءانلا تفيد :عودتعسرقو م عئمزب .زصيس فنك هنلع
 1 5 .ُ ني -

 7 ا هلا ماا دسلا اوهلبقو يال تاوطخا هش دل رتل عم ةسبثولا عسي رسقلخللا مان

 ىعمسارعْشألا لا ءاوسامهفىن الاؤرك ذل توكرلا 1 ريا هقول يق هود
 قلع 3 0

 قاودتعاجي ودعي ىريسو 7-0 مهفاك أ ىلع مهر ا "اصا 2

 لدنحن :ةمالسلاقو
 انت ص 2 بي 7

 قازندتعةاوط لكو 5 دهتديسلاكب حلك
 ص ص2 سس 2

 هس 7 وس وى 6 سو عك هد 4 3 وس س 58 2 ع 1 2
 : 0 5 "ا ٠ دك جنم ىألةرول تر رغنو لتبدو ل -جدرعشر طمسبو اس لعرهثمولا|

 1 :شركسكس ١



 مم 2 يل 1 ا نوما عض ع وح ع اخ مسي ودم

 4 (ذتع)ل |: لاما فرحنا < ندعلا لصخ

 5ص دب هم م سع#ول ةه ل ود 2

 ىرافظدقلا دعب مويلا ٌكلابح 63 تةلعامد ب ىكرتنالعب رس

 اهيف لوي

 #2 كم >

 َ 5 1 2 1 5 وب ه2

 يك م9

 راح ١ م هلو :' امهم

 را ريتا 7 لفحف

 دوما قبلا
 ه سوس قيل عا -

 #1 ارغب هراسدس

 ا وهو ص ده و

 دام ظحام_مفامو 0 0 امهند تارك لل ف

 تاتا ىلا ةلرسأ لف 1 هللاق مث لد وطريسغ 0

 هدو لتقف هيطعي نأ ىأف ل اعمال ل

 م 1
520-00-6 2 

 م وسوم

 دك دب سو

 دى سم 2

 جرة راحو ةعانلاءاسنلا ن.كاضيبلاةدريسعلاوهنبوطر نم تري دريسعم هاو نيل معان

 رس 9< ًّى يد دى س صو ى 2

 ما وهنأ 0 ف ل ا ) 2 كد ر قمت ردن رادع نط رود اع يرد و اهتمعل نم

 هيلا اتحتا ملت دنعأ سنارعلا ليطةدسنعلاو مخ اللا هنم هوحضو بيلا ةديتعلاو

 ٌّتد هدو ايا موا ءاهلا اهيف لخدأ هريغو امة وروضصوتادأو بيطتل ١

 اهعاتم مايلزم اا هيف كرت ىذااريغصلاق ا ماب بيل ا ا

 بوقعد ىحو قر ا نوهاتدتعأو لحو زعهلنالاك 0 كاد ا

 ه- هد 1 سل «”سدورت 28 عد ء - يد هع

 هد-تعدقو دينو دَدعمو هف هند دع اوى ثلا تدسعا لاقي هددع لاذ نملدب هندنع اءان ثا

 رعاشلال افو اراننملاظللاندّمعأ ان ليزنتلا فو اذ

 تدوس سو 7

 قرأ نمةوارهلضفو ىدنع #3 ابراضابلك امر ذل درعا
204 _- 

 _- 2و

 هسوك -

 20 كاكا ندو ثللا لاق رضاحد دعو هددانع ع كاد 0 رشاحد عمد .
5 

 200 ديك

 تن الثاهعفزف ٌدمَنَعىداماذس هلحوزءهلوقو هناهذأو لجرلاٌبطاهيف تاهل

 هعفرتن ارو و دستع اذهىدلاماذه لا هنأ اكربركسلا رامشا ىلع هنأاهدح أن بوت ادنع

 ١ د قاسفلا جرعالا ثم اناكولومتلاَن مقولة فلافل فل نلبرشاذهب و ْ

 ا امارتخا لاو مسال لاو ىلاسغلا هرسأف نصملا جرام هداوناكو نص قوحولاومسلا ل

 ْ ةلدابعل 1 ةيئاعجل وره هب 3 اور أ

 ا ناهمدربدع نسع ( دبع ) صاعلانيورعنبمهّلنادءعو رعئمظا دعو سأل و

 جود جربوبوم ب ناو جمع هر 1 جبه جه ولا جملا 7: جدلا: تب با 7777

 قاذكد دراسع نعد |وق

 اذ. هملعلّوعلال.هالا

 سوماٌقلا فىذلاو طضلا
 ىعي هأ درابعودوربع نصغ

 هلوقو طبالعوروفصعك

 قواضيأ هفاذكدربع مشو
 ادادوريعمصُمو سوماقلا

 3 وفصعك نعي ما حتربناك

 ءفاذ كولا ةدربعلاو هلوقو

 سوماقلا ف ىذلاو اضدأ

 طلع وذفنقكد دراسع ب راح

 ةعانءاضبب طد الع وهطلعو

 بشع وهل وق :راهتمعت نم 37

 قىذلاواضي ًاهمضاذكدريع

 ها درع _ شع سوماقلا
 لم ها دْهْنَمَك ىعد



 (دبع) لادلا رح د نيل عىل

 ه "اجلا يهتم ن ءتهد ادق #2 ةلاسر عتابا ال

 بنج" جى“ ا

 نادسءرضحاذاف داعرخ [ناكو داعزيدي وس .نمل حرا عارُت ادسع ىلكلا نبا لاك لاقو

 د ءاملا ىلع«-جازالف ل يدوم انوا روتانا راش قسءامملا

 !!تامقلناكف اولذ ىتدم_.نملتقفنا دسع موق ىلع :راغأة رماد: شاوداعرنامقل اردآالف
 مث ا و سو حس هةموو ةسدمو جس

 قلى اوالثمسانلا ير ضف نامقل قي دعبهتيشامنا دس سعق سدو قسفهلبادرو)

 0 ا ابا *اذا اد انا ءاملانم اسرقنوكي
0 

 يا تكلا 0 قتلت 0 هلا عاملا

 ىنعالا لوقف دنسعو ةالغلا نبا لاقف
 هس وو دو -ووم

 ظ 5

 ظ
٠ 

 1 لام نم اهق و رعدسع عطل لور 9 اورا ار لعفطعت :

 1 | قايوستمىدبعلاو ىلح ىفىأ نب لْخداو ىدابعف ىل“ دان لجوزع هاوقو ا

 1 لكلا خبل ةبسنلا اولاد اونيمهللاش ا ل م نت
 رم ص

 هلوقب ىشعالا 00 0و

 و<و - د هم

 دسعلا ىبماركلا نمّتدلو * مهمّسساف مار ارهشلاوُي ُ
 ا 5 54 ىو 3 ص حس دي ني تح 1 7 -

 : | بانج ى دهن مضمد نب رضح نب ثرآسا نةيلعت نب ورع نأر ل1 ا هبدس ىرب نبا لاق

 1 م
- - 

 2 | و رعراس ئراسالا "لج ىفهذخأف ىشعالا قايقناكو و ىراس ا هعمو 2: تاع

 ! 7 ) را مل 5 كو ٍ ٠

 ا ىذلا نعىشعالا لآسفهلزن نس اق ىلاسغلا لو عسل نىنار -ع نب نصح نب خيرشد فعل زب

 : مى هو 2و -

 لّسراف يلح هنو ىو لاو عسلا هان تح دمم ادق هللاو لاقف ن شح نبع رشوه هل لمقف هنأ

 1 ديرأ ىلا لاقفةبلعتْن , درع ىلا عيرش ىضمو هنأ اند وهنس نك اعبر راو

 مصاص ع اص

 1 عنصتام ولاقف ىعالا اذه ىنطعألاقفَتئشْنَم 0-10 ءال وه ءلاراسأ ضف ىبهتنا

ل ديرااماقف بالا نمنان" 0 امنا فات دش ومزلا اذهب
 ١ هلوردق ا ىعالا اذها

 هدعبو مارطارهشلاومي تيبلاادهامهو نس ةيلعت نب ادا هلديهوف

 دز نب هيراح طغر نمالو 27 ط رةنبرامجب طغرنمالو

 ةنالاقف لمسك اذىلا ام, رشا اقف ع لعتوشأعب رشىلا هنأ ةماعت نءو رعد ذ غلف
 ىو -و

 ١

 5 0000000 اديأاهدعب ذة وعمال عب رشلاةفىلاعش
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 كر ل ا ا ا و ا يام و ا ريا ل ا يا كا متم ل رج لدا 7 كير تصدي 7 صحا
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 تيم هلكَب ذك اموعع امو تيلامىأ كلذ لعقنا ديءامكلوق نمد بععتل و ةفادخلا

 9 2 سس اس اكن 8 5 < ص ع

 لاب فورعمدا ويلا عارالا سعرا ذوي ووديدكآوُيتٌ لاقي و

 11 قو

 لاقو هلهأ ىلعَتوا الجر ناك دوعن مان لقفل دما هيتس ادعوا

 دود عد 3 50-

 ادمعدومعناك ةلسنبلضفملا لاق ناش تإد ىلعتاك هس 2 فك معالي خيب 9

 ا دو دع اق ع 2
 مان لسقو لثملا هيب رمضفاان اعوم_سا قد دفرصلا غي :لاعوبسا هبط 2 قريع اداطحدوسأ

 هورمو و 22 2-ما مح وس و ىهس وت نتاع ؟5سو سو 2 دى ودع ذل حس

 نادّسسِعونا ديكو ديد عود سو داعوةدابع :وديعودامعو ةدسءودنعمو ددعاو دوبع ةمول :

 ع عسا سس وو لس سس ]ل سو

 ةدابعلا نمنوكد ثااماك كب رم ءاهمأةدبعوةكبعونا دبع ريغصت

 نا الاء يمطلا نيةدمعو بنلقلا ةءالصوب مىتلا ةديعلا ىهمنوكينأ ماو ءاتسلا ىعىتلا |

 وامهنال لّوالاىلا دم بفض قذلا مسقلان هوهو دبع يقلادبعىلا بسنلا هيوبيسلات

 لهاكى أن يدي وس لاقى سقيعاولا اع : رو هوو تال ع سدقىلا فاضملابسدتلال ىسقاولا ٠

 مس سجدت 88 هرم 9 اسس سا تبوص 9 وةسصسم 25

 اعدجانالا ناس تسطعالف ركع عدج فىدبعلا ويلص مهو
0-0 

 أن دسعل و 5 0 -ف عجاف :اىأاعدجاءةوقىربنالاق

 ل

 ص و ج - 9س | سس

 لوذعمرداننموعوىد- معوبلات سنلا قييدسعولو ورع نهد سعو هر وا عم نية ديسع

 4و سوو هو

 لاو 0 مسارغصمددسعلاو ب فيلا

 2 مود هس“ 0 7

 ديببس
 وم 7 و مم اي

 هررشتالا 0 أ مضوي 5

 ةغاتلا لاق شحوالو سن ٠

 ةعو ع هر -

 هرقل الغ اتادسع ىدانم 23 ىكوعددا .ئانالا تنك لهف

0 

 لاق لد ريش ركيوس دحأ مداعن لترا عار ل رتسلا قنا

 - 3 نت ل لع

 ةغانلالاق قْودالو ع :رب الف هيعتمدق مح هيف نا لاشدا 5 مساّثادسعوى :رهودلا |
 ظل تا سلا و د ووؤوسس ه مو

 هرقل“ . الحم نا دبع ىدتم 3 0 جفن دقن م كانهم

 ناشر وال ةالفلا انهن ا دسعل قو ناديا "و حاضت لوط

 ءارلا تفو ل 1 نءمماللارم تحوم را نالا باوساعرالا" ةسخلاىداو ا

 ةدصقاال وا ًاودرقاب نم ا



 5- روع رسوب ف ا طل وك ع وا 2- . مهيرذب 0 عيدا 1 0 ا

 - كي ميناج 0 ا ' 0

 2 ليماس

 0 اير بان
 (ا سل 22 يب تت

 هلكيريشالدحاو لجوزع هللا ا وعدى داودل نوكي نأ عفدد ةفهاكب رشالهدحو هدونعمةنأب

 نمةعاجو ىرسلا ني ميعاربا بهذا ذه ىلاو ىرعزالا لاق دلا دلاوالو هلداوال ىذلا ىدوعموشو

 يلا دعك دبعتو هريغىدةعزوعال ىدلاوهولاق ف رعملاىوذ

 ص بالاس و دس سس

 ارامغلا لاَ توا صاح 0 ود ىلعنودسعتملا كرب

 5 د ميد -

 بلا شبعا كا هلكسارذت امالي أو هنور ضده لعاوعمتجا هباودمعأو

0 

7 
١ 
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 ( ير
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 هيدبعو ىارعالان ا هاكح كس حام ىاى قعد عرس أل جرلادبعو هع كلذكو

 اللا قمة ما ىاةكعام ونلس يل لاقيت يا 2

 هم و آ

 هو ةحئارلا بط تاَيدعلا كار ءالا نيا بيطاا* ءالصتديعلاو
 ع

 هر 27ه

 نانورآ ميا #3 ناو عيدبعلا اهقرح

 ل مم اهو سس و اس ن 7 # ندع

 املا تيلطفتتطَعل الاه ةيراذاحازما راو هو ةنعسمةنبلستال بالا ه:فلكتدعلاولاق

 نسون نعم لاق ةددل_ثلاَدق ةانلا ٌةَدَمعلاو

 هو س و 7 مست هلآ

 ةالقلا ىلاةالقل اهو انت 3 انذحَن دعي نونا دبعى رت

 دس اس نسا 9

 ىدانالاداودوت لاهو نهود اذى 010
 هم 5 ع

 0200 2 ه9 7 صدد 1

 هديعاهلرا دس َتاذديالَص # دادس ملدا لدتس نا
 2م 2 >* -

 : ىلع مهناذا نالفد.ع لاقي انزورثك او معاردلا هذه ملضفأ م هارد تناك ةيدبشلا مهاردلاو

 ىجاسملا احلا ىلا رعالان با ةاصسملادبعملاو 0 أمريصقت ىلعدسفت مولي وفد ىث ىد

 هبل احل ارصنوب لاذ #3 دياملارمسر ذا د ىدابعلاديز ننئدعلاك نقولا ىناك هلوألا هنثرحذا هلوق

 كلمو سوساقلاح رش

 #2 كازازدوادنب ئناملس

 هسحتم ها خللا ذاناديرد

 ْ ةلوزيثبججو اماه ذاق ةقزفتملا لبنا انغل اوديدابعلاو ا نابعوديدابعموقلا قرسذتو

 1 ْ ططامُشلاوُديدابعلا 51 ملا ا هلك كلذؤهلدحاو

 5س 9

 ظ احنا ىلا مواك يا لبقلا امساك .الودري-غلاق 10000 وال

 ْ | اوعذلد النكد مدايجاو عنو يب رو .ابعوديدابعاو راضلاي ىبعصالا
 مص

 ْ هأ ناكولهنا ىلا بهذ تالا ألاق ئديدابع مسييلاةبسنلاو اولا ديدابئاوابقألاقبالو

 خامشلا لاق ةدنعبلا فا الجال ديدامعلاو ماك الا ديدابعلاو لانسلاف 3 دحاو

 2 5 لوا د همسة _ وق

 ديدابعلا أ طآ بكر ريليسلاك * مهتوخا نودز مل اونا موقلاو
 000 و نوع لا 598 دى وم

 7 | قرطلادس الا لا نيمصالا لا ةقّرشتملاءا.شالاوةدمعبلا فارطالا هلا مياس نم حزب 1:

 2 دلل



 7 (دنع) ٠ لادا رح دي نيغلا لصق

 ري صاس سل 7 1
 1 ا

 بضع ىَأدبأو دمأو هبل نحو هيلع دبع ارغلا لاق ضغلا لوطديملاو ةديعلا مسالا ,

 39 الاس خ 0-ضح

 قدزر فلا لوقفل.قو 2 3
 قشقودمرو وو  ةاسو ا عو ل 26 هرج وس د ل جاع كك نع 9

 مرادناسكو عم | ناذنعاو 237 6 هىنو دنا موقكءاوأ

 لام ع د
 لح

 ضارشلا تفس رج كالو فىد قادرا ا
 دا همم هاء مدعو موتو كَ

 اندنضاب رايس تاكو 5 اهلعادبعهسفنلسرأف
- 

 نحرل ن اكن نلف زامل فو دل ةوفتانأ نأ لوقي اذا ىلا تفوق نعمل ْ'

 نمهسحاو ٍبَصعلاو كنا كيرحتاردَبعْلا ثدللا لاك َنيدبعلا رق 3 نيدباعلا لو انأفدإو ||

 لاقو 0 2و بع د 0 وت ةموهف ني دسبعلاً رق 00 :وهنمابك سلوق ٠

 ريخأوةغللا لغلأ لاك ىذه ماهي فلا لاوقأكا انو ةستش نسل نرط
 توام ا ىلع ةدسعى أل وقوف نتدبعلاةءارقفثنللا هلاك ىذاالوقلاامأ ىدنعاهبكأب

 ئراكه رقي لذاوالق + ةدسعوأهلاتامناكاروصةمئرقولونيدمعلا لأ انف أرقادسحأ |

 ناك ناهانعملاقفةباالا هذهنعلئسنأةشعنبانع ىورامزاثلالوةلاو هنآيعلروبشما]| ٠

 لاو داودهق سل كلَذكِف هللاذض مقاتل ىفأ كف لوقب نيداعلال واننا
 هدمعب و هعبطد نم لو آت دكل نواو قت اكداو نجترلل طرشلا ىلعناكن ا لقدمنهتنا لاق ىدسلا ٍ

 لو انف. ناكأم نعم ىلع داون درلا ناكتا ةداتقو نتا لاو ناك امناكنا ىلكلا لاكو |
1 

 ا!ناكامىأ ناك نا م 0 ةمالاهدهنمهللا دمعنملرتأ نيدئاعلا | |

 اذه ا "الا باضغلا ىأ نأ 0 .اودبعوداءلجر نفت الاىأنيدباعلا لوأانآف 1

 مكل يف نارا لادم ا 1 نولوقتالنيدحاخلالو اانا لاكو لوقا ١

 نحال م0

 نحر

 ىأ َدهَضوَد بك لنق عت نعأوأ نام ءلتقي ت رهأ تن 14 لبقو هنعهللا ىذر ىلع ثيدح فو
 و معد ضع بع 2 :

 0-0 ديعودياعوهفكير ,هتلاباديعدعيرسكلادمع ةفنأ ب هعْيضَع | 1
2 38 

 2. :ةعاصم و ناس ساس و 0

 داو نجنرلا ناك امىراسنالا نسا لاو تكس تغنى ا تعض تدع لاق هنأ ههجومقلا 0 1

 لاف مان نيدناعلا لع مقولا ودل داوال هنا ىلعهلنيدباعلا لوأان ًافّعدتب مداولا ىلع فمقولاو وأ

 نمُدَعِب أوةغللا ف غوسأ و اولاهامعسجنم ما د اوقهسفو لاوقالا ترك ذدقىره زالا |

 لوأانافمكلوقىداوهتناكنالوقي هنأ «_.فدها نعىور مهفلا ىلا عرس و داركتسالا ||

 هللا نااحوضوهدب زبامتو مضا اوادذهوىرهزالال اك نول اوقتاعمك ذدودانبسو هللادمع نفأ

 نيعجبأ قلن أهلا نيدباعلا لوتأ انا مكعز دلو نجيرلل ناكنارافكلا دنا لق سنا لاك ل جوزعأ

ن زي عدم نيعضاخلا تراهم لأ اوداو «لو دليل ىذلا| 8 ظ
 فرتعاوهقتاد ب نمن المد

 )ع ىرعلاتاسا 9 5(



 (دبع) لادلا رح نيعلالصف 4

 9| سس تعزو ياسو

 1 دقوءاوددعفلا الى ذلا بردا ل قون رلا دبعلاو عر كم درعمربعلو انوع ل

 موك 2ع مس _

 ' ةقرطلاف نارطقلا ونهم معمربعت و عاركن ءُبردلا كلذ هباصأ دنع مريع و ادمعدبع
 م

 هو 22 8و

 ا ارفا تدرفأو 095 اهلك ةريشعلا ىئتماك نأدلا

 امقاستدق ىذا "الا دمسلا لاَ وى رطل هلك ءدق ىذا! لالا نيالا ارمشلاك

 ليقمنءالاقو لاذ أبرطلاءديعىذااوهلاقيو انها الأ ع نعدرفاف ربو

 2 - 5 و 0

 خب ال هس راني رضاماذا #23 ادا 21 ناسرأ تنمضو
 ف

 ن تارطقلا هن وم لاذ هئالد بعمنار طا :هاذا ريعيلل لبق :رهشلاف دن دولا انههد بحمل لاق

 ىلع ” كاان اود ميسو اوي نيس الكل تعمسناندع :ولألاقو عنسص الف دربسعو

 ع 1 للذتلادبعتاورلا ذاع او شحولا هدي اكراصوتب وعصسانلا
 ذااودلمقو لاتشانامدحو قد رغط لدعم هريعل دول لدتلادسعتلا و نكرال و

 «ديعمرومق ةوفاشيظواشيظو# هلوق ف ءوطوملا قيرطلا دبعماو كره زالا لاك ةفلتؤللا هفرثكت ملو تر ىيوص م
 دكا تولح ءا ذر همعطَك #3 ديعم ىوصلا ناندكبو رعشدشلاو

 - 2 0س 1

 ءامالوعالوّر ًاهف سل ىذلادبعملا تلاقو هن ةدسا اد .الك ١ نارك ذونان دعو 1 هندشل :الاق

 اههكرةنسضس رش: لاف ةرسقملا ةنمغسلا ةديعملاو

 ماك ءان ءعو نرو دق ومد سو

 حادراهنا أوحةريضم 3 رسدت ادت اقسلاةدمعم
 رص ع

 رش لوقو راقلاوأ“ نددااوأ مد 0
 هدم © هو 0

 لاشتا همك: هالاناَدَكَل « اهبيدن مدنعملا قرطلا ىرت ٍِ
 سا

 قيرطهن 0 0 حبم اير نيدسملا يللا قرطلا

 معدد سا ات دع ه م هَ مسدس 9 | سخن هو

 ثردحلا فو دابتعالا كلذكو وادع هدضن ناو هودابعتسالادسعتلاو لاذو لمسدقديعم
5 4 2 

 لاقو دمعتلاكاذكو ودم دابعال و اورد الددو

 و هوك هسا 9 هس 0 5 1 وس

 عطومو عيطم ل دعس نبركو 3 ىرأد قو دعس نبرغ ىف دبعت

 او اس 0 هم

 لاقف فرحريغي ق دز رغلا هاذعو ٍبضغدبعودياعوهف ة هديعو اديعهيلعدنعو

 را 4 و واس 5

 ناديعو اًواشامرعانأ مهيف 03 ترثك دقو وق ندعي مالع

 و - , صدع مص ل

 ف :ًاوبضعدياعودسعومفا دمعي يقوفدبعي ىور نمد اور تسد دقو نوقعي هدشنأ
 ل صم 6



 دع يلد للا 0 ا ا ل ا ل ال عل ا تعا ' يال سمكوبخ نر ل405 "رس والا 72 - ظررا يك ادا 5 0 ا ايي * 11 + ةورانإ ور 0775 رت »7 ا لا وف ا ل لا لاا رم للا لا 18 ذي 0 ايلا م
 5 6 24 : 8 4 3 1 0 احلا ا ا بل را فلا يا
 7 : 3 0 : 4 1 "بلا 3 كدب د

0-0 

 ا

 1 (دنع) لادا فرح « نئعلالصف
 ع٠ معا

 ودباعو ىهولاق دحأ | ميًارقامىرخأ:ءارقاضي أ ث دلل اركذو ىرهزالا لاك توغاطلا مداخو

 تاار ّدلا 8 النمل وثاكو تا ارةلاّدف ةرعملا للقهلنا هسجرناكو لاق ةعاج ت توغاطلا

 دج نيللى اكمتفاضا نأ لداذهو لداخاهبأر ةاذائراقااواهظفكالوهوتْداَشلا

 نوكنالوثار ةلاىقتثاا رةفورملا نع زتم سيت ن ملتح انا لفلان

 هديسنبا لاق با وصلل قيفوتلاو ةمصعلا هللا لأ # دو راصمالا ءارق 5 نمرؤمثمىراقل ةظوفحم

 0 تي

 ىلا نءىورو ف غرو فيغركدسع عج وهحاجزلا لاك دباعةعامجبتوغاطلادمعو كرف

 ناي فدسلا ناهجو همفوتوغاطلا دعو يرقولادلا تفوءابلا ناكس -.ايتوغاطلا دور قدنأ

 سفملا ىلع لديدح اولا ساد نوكينأزتاجو دضعد فلا قي دمعي نافع وركت

 قورو توغاطلا اودمعو ١ قاع اس نأ ارفلارك ذو عفرلاو بصالا دبع فزوو

 نبانعىور و ىرهنالا لاك توغاطلادباعومهضعبوت تدوغاطل اداسعوأرق هنا مسمضعي نع
 سلس سو

 ىرقو توغاطلادامع هانعمو توغاطلا د بعواضيأ اه«فتعاكورو توعالل ارسل

 0 ممدود

 ىدنعروعال ى ولا ةدحلااةءا ارقلاوىرهزالا لاق توغاطلاد_.ءوئرقو توغاطلادسبعوأ ْ

 ىذلارن_سفتلا لع توغاطلا د مءوثو روبشملاءارقلا ارق 9 اهبىتلا ةماعلا ةءارق ىل مه اهريسغ| ْ

52 789 

 رن ب سوألوقامأو الوأهننس |
 و25 مم وم م س>»و و ا درس

 ديننا :ممالانوكمأ 23 افرتعم تسل يبل با

 و وسوو م 1

 دبع انأتاوةسمأ » مكمن قلل ىل
 هسة 5-9

 هللا لوقو ا ىضو لماكعلا ن مةدصقلا نال د يعلاقفر ورضلا لفقد بع يأت اودارأ هنا ا ١

 نالفىراستالانءالاو هدباع ويفك أذ نملك نون ادى نوداعانل امهموقوىلاعت |

 مكبداو يطا ىأمكبراودبعا لجو زع لوقو هرسالراضنلا لسماع وس ل هودناع ف

 همم م 7*

 لاف لمعي اك امدملا مركسملادسعملاو دانيال

 اًديعملتابلادنعلاملا ىرأ 27 ىتئافدي اعد الالوق

 25 97 همم و ا سرع 55ه ووص

 نكسف ل ةئئسم كلذ و 1 007 ومال كي أ

 وسع 9 و 5 ذر 2-2 2و و 1 _- عي

 ِن

 جو معو

 0-0 قمركملا دمعملاو ا

 ادعم نكسمملا دنعلاملاىرأ 5 اا افَكلعق - 1
- 



 4 ني“ "نب" اره رجب ف سمار ب“ دل نغم نت ريدا نسل الل لي لا مر مو ع لل ااا

 د نم ا يو نما ا ا يس فب د
 92 ماجا يي "دج 2 ئإ و 5

 | ) دبع .لادلا فرح ذب نيعلا لصق 7

 لم دع

 كسلعتتا ةاءرطظسامم هسلعتسدقأا ةمعئ تراصاغاف عنلاو فوقلي لو ىلع قلمك

 د اك ةممعنكا:نوكح:نأراكنالا ةهحىلءهذ- هاودرخأ نيرا  قصتاو لاق

 ىلءعمير < ىنعملاولاق راح ظل ظفللاو لبس ارسا ع تدسعن اق ىلء كل ةمعت - ا

 يبتْدَا ناةمعث هذه لاق" اك طاخلا نيكس هيفوريخلا ظفا هظفانا ىلءاولاقام
 5 مل مو

 لق نمهؤاناو وهلم ب عو: ود ع :وةدومع لح لا دمع و ادمعىدتت ل وادع لازم هيأ
 00 س ىو<و

 دسلاءاوعستي ناو فنأف ةيئارصنلا ىلع اوعقجا برعلا نوطب نم يش لئاسق نم موقدابعلاو

 لسقو مفلايدام معلا مهلدقو ةريخاداولزن ىراصن اكىدايعهسلابسنلاو دايعلا نحناولاكو - دب 59 9 سس و : :

 ىربنيا لاق 0006 كرما دو اذهمثاذهلا فمي راح كأي دابعل
 2ك هس لمس

 نيعلارم كا ىدايعل ادبز بذا دعهنم و ه ريب عود, ردنبا لاك ذك( نيعل ار وسكت لد طاغاذم

 222 دود 2 ءوس نرع و و 9س 2

 موق نمدباعلجرو هل هلأتةدبعمو ا دبعموةدابع هدمعي هللا دبعو ىردزالا طةدحواذكو

 0 همس و 5-2 9 و 29و سدس

 0 !لهلقىلاعتهلوقو ةعاطلاةدامعلاو 1 اديعتل او راع حس رد حا هدو

 دنيا

 |0000 ا رة رقلا نمل محو هل ضو مقا هننعل نمد دنع 0

 -ٍص _ و : 3-(

 لاك َتوغاطلا:بعوئاسكلاو ورعونأو مداعوعفانو ةسشو رفسعجوأ أرق توغاطلا
 5 نع تباع 6س ع

 توغاطلاد عن هور زانلتاوددر درقلا مسهنملعجو لبجو زعهلوق ىلع فوطعموهوءارغلا

 3 توغاطلا دمع نمو هلا هنعل 3 نه ىئعملا هللا هنعل نم لعق سن توغاطلادمعوهلوقحياحنرلا لاكو

 | ١ 3 لوسابة اطل شب هعاطأ أ ةيوغاطلا دبع ليوا ولا لجوزعدللانودنم

 ْ عض ىتلاةعاطلا عيطتىأ دع كابا ىلاعتهلوقفلافو ناطمشلاوهَن ةروغاطلا ولاق
 همة 5

 ديعمقن رطهنمو عونا عمعاطلا ةغللا فةدابعلا ىنعمولاع د حولا ل_#قو اهعم

 7 | لام توغاطلا دعو وشو باناوزب بأ ارقو ءطولا ةرثك الاز__هناحاذا

1 
 7 | ننوه هو دبع ىزارلازصتلاقو لورد ةلزندعنوكيتأالااهجوءل لعأالوءارغلا

 0093 هووددو

 1 | 1 مي توغاطلازاس ءانعمتوغاطلا دير ثلا لاق ةبرعلا ف كلذ فرعنانسساو هأرق
 | مدح رفامريسسمتلاوةءارقلا فشلا طاغىرهزالا لاق هكفو لدحتلا قرط لاشناك

 108 وبهم ىهو توغاطلا دع وةزجًارتامنا توغاطلا عفربٌتوغاطلاَدمعو مهريغو راصمالاءاّرق
 030 0 يمال .داضأف وخال دديعوم متجر قو ىرعوجلا لاق اضيأ او -

 مهو

 وس وكيف سدير ردح لم لعق ىلع عمجالال_عتنال مم ايدج ىعل ولاك ت ثوغاطا ١

 مدا و

 05700 + ١/1 د كنس ا

 200111 1 01 ا

2 10 



 ها
« 0 

 0 (ددع) لادلا رح  نيعلال صف

 نم مهسالاو كاملا فقره ةديعَتلاو ةرئازدمالودرعلا ُلَدعلاو ةعامجلاوةنسلالهأ لوقا

 ةيدوبعو ةدوبع ىلا ىو دسع أدفع هلل_هفالو ةيدوبعلاوةدوبعلا كلذ لك

 ىأان الف تد.ءادغللا لهأدنعفورعملاو ىرهزالا لاك هانادكلما كب عدديعأو ثدللا |

 تاغللا ىفعامسلا نافّدمالا نمثل مدنا ثلا هلاقامز اوجرك 11 للا

 هديعولحرلا دعو د درطل الت اسامق عادت اوس لا,لوقل اوءاوّشعلا طبخ نماسي كوأ ظ

 سا وع

 رعاشلا لاف و هديعتسا ىأة عاطلابديعلا هللادعت ود هلاك هريس دبعأو

 ةس و وراس هت مس

 نادمعواَ شان هرعانأ موق 5 تربك د قو وق ىف دعي مانخح
 دع ع ىءمو -

 37 ىتاتلاودسعتلا نودي« ؤرلاق ىنامعلل | نعاد سعدت اهديعتساو هدسعاوددنعو ا

 و و وو هت هس وورح ه 2 م يق 1

 ىاةنالفشسهأنو كري نتع لكمالل عهد | ىأات القت دم عتلاش ةّسأَاو دان

 مث و هس 9 دس سس 2 27 ساس ادعو

 هذا ىأ اررغ دعا :اورؤواررح ديدعا لجر مههصحات 1 هدا ىفو ا

 س ةدوصس <

 ادبعهيعد. فارحذخأي وأاهزكهمدخك سف قتعلا دعب واعي وأنا هك م هقتعي تاو هو ادبع

 < د هت وم ج2

 تدي ى عاممةمعن كلنو ليزنتلا فو اًديعهتلعح هندنعأن وكي نأس امقلاو ا

 لاق عضوالا مصالاب ا ابو ا وةلك_ثمهن اهله وق رقرزالا لاك بارسا

 مث ”لعاهنت معن كاتو أ لاق هن هر اكماهفتسا اذهلاش لاق ةمعت :كادو ىلاعت هلوق فش ذخالا

 زوال طلغاذ_هوسارعلاوأ لاق ةمعنلا نمالد.هإ_عش لي ارسا تدسعن ل اهقف ا
 سمس 57 5م 27 25

 ىو مأ هعموح قسما دق و 0 وكف 5نلطب دوهو ٌقلمماهفتسالا نوكيشأ |

 لاق « ركب مأ ىلا نم ح محورت *« سقلاْىسهالوقاوصةّسا ماهفتسالا ىلع للدأ
 روس لباس لس و و

 لوالا مهرثك لاهو مان رح ل ركشيت مأى لا نمحو رتاوهيبضعن |

 ةمعن كاتوءارغلا لاكو سايعلاون؟ لاك ناسناهلقي لما دعمسيلزامافءاهفتسيم ا كانلار
 ىلع ةمعن ىه من لاقفهباح اف كل دب رتةمعنل ىأ ىمعنلنب رفاكلا متت :اولاق هنال ىلعاهتنت|

 اهذر عفر نم اضنخيو امن نوكيوامفرصأ عضم تو تناوب اى تدنعنأ|

 نمار نو فليس وزنا ارساف ىب كرست 5 ىلءابنع ةهيعل ذك دو لاق هن هب 000 ىلع

 كب رن ىموللافام نوعرفنأىنعملا هوجولا نسحب صنلاو ىرهزالال اق ماللارعمأ 011 د 3 ِع . : 3 "ع

 ريك نأ ىلا داوذنمادملوهايردناب ىموم ىلعُثوعرف دعا ف نينس كلر عنم انسف تنيلو ادملوانسفأ

 مله دمعت لولو لي ارسا ب تدع كنال ”ىلعاهبتستعت ةمعن كانه ىوم باو جن متاكتف



 (ذمع) لادلا فرخ * نيعلالضف 5

٠ .٠. 07 

 وم 597

 دو 5نمة دلل ادوسأ #* هئايكىلاديعلا بسلا

هو توا بو مهر 5هنمو
ش لثم رسكلا,اديعايأ عا 

 5 ثددح فو نا

 2 اهم

 :. لادلا ةدّتثمنادبعو نار ارو رقلطمم ةاابثادبعو مكن :اديعمهعمتراثثدقتالؤه ىلع

 اران فصيىدانال اداودو لاك ردبعأعجشإأعأ او

 ه2 مهم

 دباعالا هيك ذنءايلع غم ِ لاءسأ رلا راثكن هل
 دب رص 1 ج 2

 : ىٌديعلاولئذنلاو عوضألايدوبُعلا لصأو يدْلاويدوشلاوةدوُلانيدبَن الخلاب

 ا لّقيالةريره أ ثد دقو عجبا امس ةَديعملاودملا» ادوبشكاودودلادبعلاو رؤصقم

 || بسن ناو م يلعراكتسالا ىنن ىلعاده ىانقو ىانق لقب اوومأ و لا و ةرءو مم
 ٌ اابعلا مهضعب لعجو ديسملاوم علكدابعلا برود ىلاعتهقتا كلذإق متسملا ناف هنلا هت دويع

 أ لاو ملا فاودلو نيذلاكمبعلا ىدسعلايمهضعي صخو نيقول ل اوهنت عملا نم هريسغوهلا

 || نمدّيَعاذهاولا قف كلامملا رهتادابعنيبام ةقرغت ىلع ةماعلا قاعي :رهزالا لاه ةدسع
 1 8 عد سدع ج

 ْ اهلاهتودديعنموهللا دمعت ن مالا ةدايعديعي دبع لاقي الولاق كيلاممدسعمال وهو هللا دامع
 سرمد اك وم

 ا 4 رشملالاةيوثللا لاف هر اسال هالوممدخديعامأو لاق الا موهجذ

 : ىديعلا ثدللا لاك دحوملادناعلاو هللازودمع :هللا دايعنمإسملا/ لاقي. توغاطلاة دمع

 3 . 7 - 17 + ا لا -. ٍ .٠ ١ ىردزالا لاك هئاناىلأ ةدوسعلا فئأةدسعتن ا ةدسنعت ةيدوسعلا ىفاودإو نذل ذسعلا عاج

 ش هلا دمعءالؤهءاقستسالا ىفءاجىذلا ثي دخلا ىف و هدابعىأ هللا ىدبعءالؤه لاقي طلغاذه
 ا

 ْ هللا لص ىننلا لاق هنأ مطل انباع شد دح ىو دبعلا عجبرصقل ودل ٌدبعلا مران
 - ا

 5 : أ نولذرالا هسا نولوباوناكو ةمصلا لهأ اردارأ دج ايكلوَح ىّدرعلا هذ هام سو هيلع

 وهمس

 قدزرفلادثنأ او ةديعمدسعل لاشيور ملاك

 5 ا هلا سال هس مى وه سو

 0ع 2 تاس ميهف تناك امو

 3 ُترصناَعْللا لاك فلا جبة يتلا عيدا حيل سو ىذا لا

 ىعملا ود بعيلالا سنالاو ندا تقاخاموىلاعتهلوق ف حاجزلا لاقو ادبعموةدابعللا

 | انوع همابإ ل فهلا لع دقو فاعلا دي خاب اوقدابعىلاههوعد ”الالا متقلخأم

 (٠٠ اذغو ىرهزالا لاقت نيئمؤما دامع مهلك وفاكلةدابعلا ىلع مهرج وةلخ ناكولو هيرغكت نم

 لوق

 7 5 دكنيييستيييس سييةسش .-. + هيد

 0 جه جبت ان م لا حرا يس 0 هم



 4 (ديع). لادلا فرح « نيعلاو ءاطلالصق

 و2 ص - و ْ هدو - هو

 كلعتمكحالاو مهحرب تئجنافدوهشلاءالؤهلدعدق هالوشي نأ مهرج هدرطبهلوق

 هيحاصانقبا ملا دحأ لوقب نو هو قايسلا فدارطالا نمءاصأو لاك ْك لعد اودهشاعأ|

 حر#2تئ>ناهلل وشب م كاك1ن اك 1 ع 1 اواذك 0 كاف ىدقبسنا

 ) دوط ( أدام دار طي مدت و نط دور و م ونبو مهتداهشب لب عب اوِدوهّشلا

 لبجى أف ينمد ف كاذامهتعهللا ىذ راهانأ فصتة شاع ددح ىف و مظعلا لبحلا و دوطلا

 م دك هع اماما
 ا يتلا هوب داوط أعمل او ىل ارعالا نبأ ن نعةضهلادوطلاو لاع

 -ٍ و 9 وص م ع

 داوطتاذتالَحا مح 0 ثدج ىلعوقزت ةماهىأر نما

 ص و 2

 قفتدخأ الد افصد ل ام |ىه ا داوطألاناهعافنرا قاهر ةئسالاانهداوطالالاقفهريبف
 مم مس حا

 شاعملا باطادالبلاَقوَطاَذاَدَّوط كارعالا نبا ُفاوَُتلاداوطَملاو اهباهتحاصريعفةيدلا

 ىناطقلالوقفدسعو أ لاقو تباثلا ىداطلاو حواطلا لئثمدواطلاو ظ

 تناذاداطءار هلا الا هيلقوو اولا اكد طاوا هيدا يلا « ىداطلا اهني داون ىضقنامو# :

 احيوطتبح وطو اديوطتن الشغب نالفدوطو راماذادظرو انا طاذو

 ةمرلاودلاق فهاذملا ىهو حواطملا فاهبحوطودواطملا فهسسفنبدّوطو

 دواطلا هنو ىتحلوهلا ىلع 5 هسفنسدالبلا َباجَقشوْحأ
 و ”وو 9

 رعاشلال اق دوطلا نمىدهدتي .ىذلادولخادوطا ناو

 وسوجسمه رع هد 9و واع رس رن صو توا 9 و هاعس

 عرساو هو اذوطلا نب اهيبوعد #4 اق اكفةوعدادءاحت وعد

 همو ىةد
 نامساديوطودوطو

 هنأىلا كاذ,س هذي اةمقرو تاك ارح ناالا دبعلا (دبع) ( ةلمهملانيعلا لف )

 ىو هع

 هللا ىذررع ههدمن مناك دبع دبع ناكم ادفلا فرع هدحفو زعو لج هن رامل بولس ع

 دو هك ء93و ع

 هسسنىلا ارحدربن اهايسن ءدنعوهو مال سال :كردأو ةيلهاما قبرعلا نم سُمن فهن

 قوةلوقامأ او قيقرلا نماسأ ارم محم س ار لكن اكملّدَك داس نمل اهيدوي هملعدتعق نوكستو

 هنكتاو اةيقرءا«الفادإو هنمدلتف موقل ةمأ حزني ىرعلا لجرلادبرب هنافثا دمع ةمالانا

2 

 دنعلاو هقالخ ى عءاهقفلارلاسو هن :وهارزءاو ىروثلا بهداد- هىلاو نيدع ىدفب

 ةادطتما امي او لو دع لح .راولاق فص لصالا فوه هب وبنسلا و ريا ف الخ كوامملا
2 0 

 فقس لثمد بعودابعوزيزع عجب وهو ب بع كو باك لثمديسعو دبع عيجباوءاعبالا

 لصالاءاذكافلا اهلقوهلوق
 امءاداهللق سانملاو دمعملا
 ىععم ها رهاظوه

 لصالاءاذك ادءلج هلوق

 ادملخ سوماقلاح رشفو

 ها ررق اسكس اسالا و

 رويصم
5-1 



 هيمو

 ' (درط) 2 لاداافرخ « ءاطلالصف لب

 . نصاهلا وتلا نْفْضَتمْوفك * اهأرددديرطلاو فاقت مافأ
 و واس و و وهسو<د -- سد رقع م

 لاقو مهسلا بدا هب عستمق عضاوما_نمرغشب مث فوح ةبصق ىهونفسلا ةديرطلا ميهلاونأ

 سول امزاي امردقب اهتعس ةيصقفصن اه“ اكب ازيا ةئيهىفةريغصدوع ةعطقةَدبِر اعلا ةقمنحو أ

 ةديرطءدس و ربنملادعصدنأة واعمشي دح فو ربردسا نم ”ليوطلاَهَق قر اةديرطلاو ميَدلاوأ

 تناكماو روما ردا ةسخلاورعولأ نيسرغلا فىورهلا هاكح نار ءالا نيالرسسفتلا

 د وه - 00 و 75 ودهو 3و

 دئارطب وتو 4 00 10 35 ركل لابو ب طل ىف هل د وط

 تسول ى د 5 23 51 م 00

 مقم لماكدر طمودارط موب وقلخ ىأىنامعلا |نع
 تقعو تم”و م عع م89 ةهسو وس

 |درطمهلك | ديدحاموت 5 ا

 رعاشلالوقو ىرهوملالاك دا رك كرو وأ ليؤظى أذا ارطو دير ط مويا ا
 ود و سات س

 دو :راسلح لالكلا دعب 2 رجاذاميستلادر 52005 فلا نم
 و قم ءوم

 0 لالالا ةخينسوبأ اكول حاولا ةدرطلاو فقالا هن وعل

 هامل »هو

 نمت شةديرطلو هع رطىهامنا ضرعلا لق ضرالا ن «ةرسضةديرطلاو نودحرعلا

 ا

 وهو حاسعلا ىفو اهتودر ط5 موقاهيلعربغي لبالا نم ةقيسوا 5 د رطلاو الولغت شت نونا

 سشارخو أ لاق لعاكلاو بلا نيبال لبالا نم قرسسيام

 هو يدعو 12 م مم دوج ا

 لهاكو وسبع ند تيمي ديرط #َ ىف او نطبلا ىلب .اماهتع نذهف
 -- ا

 ه9و39 س

 لاق و تب تسدل داو ةسملاوةساملااهل لاقي نا ارعالا تاس ص تاسصل اةسمعأ 5 هدد برطلاو
9 

- 7 2 0 

 و دامؤ مس

 ثادحال اوراغصلا بعل ن عن عفرتسش نكردىراوبف صب حامرطلا

 عوضُخ ثيدحلاووكلان هك # ةحاحةديرطلاوقانعن 200

 لاك اذك اركز وسلا 0 ةقاوحسال 13 مالا لاق كدرطي و
 ا يم 4

 لا مفلاف هولا 557 أ ماعلا ىلا ا رخ د

 تس اس 9س لع خال نت

 معداسا حج سد ورث

 وق

 ' هدرطتلام قابسلابس أي الشي دحلا ىفو كس لع تويت إلا ماس لباسا الو

 ٠ 00 رهن ومدخل ارم ذك نأ رع ع راد دووشلا دبمتاذا كالا نبني و ىفاشلا

 0 |قعمروصنموتأل اق هس كتي تارا مهن هدرطبو مهبا أو مهءاعنأ هطحسشيو هلع

 اه نت اوتزنحجت 8ةعرت يلب 4

 اص يون ظن.



 ةزعريثكلاف هعبقي واضعب |

 0 (درط) . . لادلا فرح « ءاطلا لضف

 وؤص 79-

 حوش برات 0 00 1 د# 3 واوا

 أذعباهضعب عسا ذاءاشالا تورط او ماقتسا ىهالادرطاو ىرحو اضعب هضعب عسل ادرطاو
 5 1 نرسل ه- درع رح ع 2 0 2

 ميطخلانبسقلاك هتالسسعياتتاذاةملادرطاو عياتاذا مالكلا درطاو
 ئ 9م

 ضعبرت |ىفاهضعتى ربط وطخة هدم دواج بها ذملادا ارأ# بها ملا دارطاك امر ف هرعت 4
- 0 

 رطقلا عضاوماهعام 5 "البال فيرا لو ةعياتسم امم كف ٍ؛

 و ةتد-سو7 سدر م59 وس

 الالصلادرطت نيللدد ا هلالا كر هضكس
 رفا هج اهيلارَمستو ع عرش عفا هسير شتا نيل ديت 4 ُ

 3 تدع

 ةدامق ثد د لح ىفو عياش كاد ةضدراو# اال باودلا هضوُص ذلة هلعأو ا

 و وو ةدع سرد وسم

 هصعلدا هرطددراطةمىلمرو رلودلا كموق ااه درطلاءاملاو لسرلااملااضَوَ لحرلا ْق '

 سو س6 7 م هج هل سس م وم ع وود

 تعي 3 0 2

 < و 3-_- 4 يخ و مد تود ده هس

 2 ه2 7 2 0

 ا ا هه ىلع م ا التيار 5 نادر

 3 ةهص هس

 مدن هيرق هملع لمصدر انف سرايفلاو اضعن مهُضعنر ني نألاحقلا ىفةدرالملاو اقتبس

 2 ا

 هو 82د مدع وسد 0 ته هه 8 م ل

 كلذوهلدر طيسادقو هندراطملا طر نأ: هيك وعو هتف ىلا هداز طتسا زيت هنا كلذو اعركم ١
- 

 ددصلادا ردو اهديسصالاهعدخ أى ةمحدراطأ تنكثي دخلا ىفو ةديكملا نم ٍبرض ظ
20 

 لاه اهريغو برا ف ض معن ىلع مهضعب ل هك نأو »+ هدارطو ناسرُلاونارق 5 لا ا

 وو و سوو

 ريصق خررسكلاايذر ملا هديب |لاقو نيكولا رسب نمط ريسق در طا ودازللا "0

 سدو

 درطملاوه ديس نبا هيدراطي هب>اصنالريسلا خرلاذار طلاو شحولا هدر مر لمقو هيدرطت]]

 اذادهاح ثدي د ىو ذوو اخو رماة رطاط راق ةملاعلاو هلا نيبامححرلا نم

 , 3 8 ع 5 ب 5 4
 دارطضالا اريبكت هنالصنوكت نأ لحرلا ا جأ ف وسلا لس دعو لبخلا دارطا دعاك

 5ه ه<- 1000 و سس ١
 00الى تيان ا خاج اهود_عوهول ا.لادإ ارطنملاعتفاوغو دا رولا

 - ووو ضحي

 العتق حادقلاودوعلاو لزاما ىلععضويةزحا مف ةسسصق ةديرطلاو اداضةملصالاءاطلا ْ

 س5 <

 اسوقفصيامتلا لاك م ّْ

 م

 ع برعلاناسل 5-5 22



 ل لادلا فرح « ءاطلال ضم 21

 ها او هاد 5 ةهمام# ء وسنرو ىو عو

 بان رز اد»“ تدص 2 0000

 8 ه ل

 100 1 هو 2 2 ا در رفا /

 .داعبالادرطلاو ةئيدوةغلوفالا َلعتفْالو لَن اذه نم لاقيالىرهولا لا درطالاقي
 | © 0 ه_- . و وو ©س دك 9 0 ا 0

 ا هرمهلشيىأم هدرطينالقمصو ديرطودورطملحرلاو كب هرمتل اندر املا كاذكو
 همه 0

 ْ هدرط نالفو اهدر درط ت حأ ىأ هدر هو اهيحاون نماهتمهحىأ اًدرطوادو طلب الاٌثدَر هرطو

 اذا هتدرطو اديرط هنْص اذا هند رط[تسكسلا نبا لاق هدكب نعد ارا مح اذان اطل لا

 2 © اه م

 ٠ هدرطأ لاقي نيفرتحملااندرط ا هنعهتلا ىضر رع يدسح فو انعيهدا هلّتاقو كدعمّتسفت

 هتدعت اذا ادرط لجرلا تدر ل لطم شبع هدلب 1 نعهحرخ ا هدرطوٌناطلسلا

 1 وىلاعتملا لاب رق رقوشليللا مايقشي دقو 4 زو ملعب ًااذا ءوقلاٌتدِرَطو 0
 دع ع 55و 8

 | تو موف رعدو انو ادام مأ نوم اج ا ىاسب ت2 نيفادا

 اراهتلاولمللاو هدير ط وه اقت لالا ديرط ىناثلاة مبا د فيداوت لد رلاذم ردعلاو ترا

 8 5 ضم
: 

 رعاشلال اذ هيحاصديرطامهتهدحا 5 ناديرط

 8 دو < 3 دنا عا ل

 ىرارقن اهل سيال نا ديرط #23 اعمامهو اضما امك ناديعي

 ا هس 5 0 - 0 و © ري ىك جو ى -

 ْ تدرطوهىدهمدرطم نمت ف« مهلا وأ لاق وبكبالو هريس عياتنلاوهودر 0 د

 الط ل طأ لدعم نبا هافنوادب رطول عج ّلجرلادر اأو هكذا نحرا

 و د53 75 ل اح

 8 ةيوسحلاو هاو دويل بالكل تدر نمابم هني هيدر طو نمانال

 عساودارطدلبو يغوص نمّتدرطام ةديرطلاو طقس عرامال هذ هدر لام

 د تدع 2 و 55

 حاملا لوقهنمو بارا ع و عماوكأذار رطناكمو بارسلا هبفدوطي

 ١ سرالاكِفَذ ذقن امص قى سهدلامر 2 وناع لا 3 سف افخ نما كو

 3 0 1 هس هس

 سءولا دعيدا ارطلاو سعولاو 5 سهوري .داهيماسنرعو

 مهوص سا < 5 0

 ١ ظ يدش لو دتطوعأ ةمولاقب ديد ءطوىذ ىأ سهو ريس :اهلافنوأ ايناس او

 0000 تالا لح ادت مزلاو لارج بدال ايل دك دلع
/ 5 

 ]ا ' ةمرلاوذلاه ,ادرطتبارسلادرطتل الاثاذضرالاو اهباهماهَدواهُمصءوهو ضرالا
 0 1 ١ ا دج و

 ب بوم
 1 عيبا فذ

 ما حسم ا



 1 ا ار ا ا ا 3 تاياكأا ١ ةيف 0 ل ا ل لااا ا نق هك 1 ل
 1 / ل ل ا 2 ٍ

 <06 (درط) لادا «* ءاطلاوداضا | لصف

 جرد طم. نبقتلا قل عجب اج رهط ىف ضرفام_ مد هم همن هنا مةدحاو كف ن ناسف اهفَرَط

 ُدماَصلاو ند ,بدوعلاّنيب رولا قمعل جد و طم لك فرط وأ و ةرعصملا نطاب نم هافرط
 0 هَ ساد عدو لح

 قيل ايزل اكن ىرجسمل | نع لع مْكَةدعَح دعو ةفينح ىلأن نعمزاللا

 خفيو» دهس بنان وُكَمنأ كرضيالومتاقثا لاق ةوادبلا نعل سو هلع هنا ىل_صدلا

 ديضأو 1 ا (دهض )ن : لان عضوم ىملاوداضلا

 ووم سل سو ) م, »هوس

 زيجال ناك رشي دج قو رطضم ل ءلدروهةمدهطضمودوبضم لس رو هيلع راجي

 ناكعملا لاعتفالاءاتنملدءاطلاو هدهطضاوهدسخلاقب رهقلاوظااوه داهطُصالا
 هسدع ٠ : 8 < 8 ل - 2 و

 لح رلا تدم ادي ز ىالح رفلاننائورو رهلاوهارك « فام و نيمار علا

 اذاانالف نالفَدَهَطْص لمن ران هيلع نأوهو اداهلاهيَتْدهْلأو اداسبْضا

 م2 هد 5

 نالفو رهشلاوتبلفلا ىلا دلبلاهذهبفاخناملاقي ةدمصلا ى مهو هيو معلا 2

 دك ساه ل 3 ىو # ىب هم هه ا آ هو

 سد عضوم دك هو ديدسْ بلص دمهض ل ججزو لعقد رهش تاءاشن رم لك ىأدحأ لكل ةَدهص 7

 و 00

 فرحوهوءاعه فرح داضلا (( دوش )ع ونصمدنا ليللطاركحذو دخل ةلكابلاب

 الوة صاخب رعلاداضااو ادئازالوالدبالالص أن وكب ةملعّتسملا فور ادح وهو روي

 بطلا أل اوقف ليقكلذأو ليلقلاىفالا مدعلا مالك دوب

 درطلا ثوعو اجلا ةوعود م دايصلا ليتر ملك 7

 ةبلقتماهتعو لاك انياعصأ ىلعاذهلثع ضرتءيالو نجح نءا لاق ةصاشبرعلااهتا ىلا دبه

 تاصلا ىنأن بةممأل اق لعفماق ة<الو مالكلا نم هيلع امىداولاو واونع
 سل س5 تم وع دي هس ل سس أ
31 

 دامتلا نمنعلطي صن الق 27 ىدنعوهنس النانو

 دولاب * : كارلا

 0 انالف تالف اضل ا تلا ىداوّشلا ىارعالا با

 فيعضتلا نمهجرخأ ةداَسملا ماكل م ىّدَصباصاهناو

 لأ درو لة رار اذرظتد 0 ط ٌلّسلادِرطلا (6 درط الب , "لمهملاءاطلا لصف

 97-5 هرع 9 سدو 5< ل 0 و 0. ) (

 ادرطمنيدبحىب ألو ىلع 31 تعبانتايدح نالوا مسقاف

 ميرطلاق هدرطا كاذكو ىهاود عب ابد

: 0 



 : (دعض) لادلا فرح *« داشلال صف 264

 3 5 م 2 ص سب 2 ه

 ةغباتلالاق هيلع حى أ ادعت رسكلارهيلعتمّددقو ناك امّدقملا
 دار ادع جوك س و 0 7

 دمكلا ىلعدعشالو مولظلا ىسهنت د ةيقاعمهيقاعف كاصعن نمو

 م لس ع 9 دس © لس دس لل ساو ع

 3 مسا دما اذاكي رحتابا دهت دمك دمت لاقي ظاتغا ىأدمضف هنعهللا ىذرنامع ل ثقي تما
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 "لال هبلءَبْضَعاذا هيلعدمكلاقي ردقيال نمو هيلعردقين م ىلع ظامغت نأ
 موا

 ا

 دهص نم لك ًاتلبالا لاّشباطلتخا اذاهسادو تننلا بطر دمضلا لدقو ايد الما و
 ا

 دعضلا دمَدو صو نمىلاعتهّا اهف ورش ركم ةفص فو ٠ المخا اذا هسيابو هبطر نمىأىداولا
 0 © و نسج

هتكرتلاك كضرأت كرت مفرخا الل-رلافو يامل تروركفلا
 تعشدق ضرأى م

 وصح

 دقوألا دوعاسيف سال لاف اهدُمَسهلوق اهمعن مقلواهدمَدن ايل اتعبشو اهتتداوسنماهمُع

 5 مس نو سر و 7 ب ص لع

ا همس سف قل ذهنه مٌكرطعأو اهلاذرو لارا داهذلاو
 | د

 7 يلعب 59--

 هدمت هيدعد دق و حو راهعمو ةأرملا لسع رانا انما اهليلج واهةيقدو مشو

 ب وذو لاق لعفلاكلعفلاو نالها أاشيأ دما ةديشلو

 دهن فكي وناس بلا عمض لهو #2 ادانو يدلك يدي
 ةماد م نس

 قكأنعنلجرو ا اهحوزرغالجرحوزلا تار ا لاَ ديلا لا 1 داعصلاو

 ٌكردملاف ورع
 س95 | ءو ص دك مو مج 3و

 اركساشدمكلا تيرا #2 اريقلارو نيو أ دامضل اتاذ 5 ارسشعل ل ترهدلا صلخعال

 ماعلا اذهفسانلا فردا لابلرمعَرَمالااهوز ىلع اال هنآ ها ىلع لبر موديل لاق

 دلو ماسعلا كلذ ىفكإذك س انلا ىأرهنالىرامفصوف

 5 11 و 6 < سو“

 ىنيعدو ىحاص حلالا 5 ىحاصو يِدمْْاَمُكَل تدر
 . هل - ع »و

 لاق عسب شتلا دعو اذانهونم لك انك طسقلا دلو ؟نيناةأرم ا قداصتن داما ءارفلا

 دنعانل لوقت :قدسا نم قابلا باغلا دعما نالوقي ىدهمابأو ى الكلا اعمتتم تعسف سويوبأ

 < م س9 عا هل سم9 5 -

 قنب . روشلا قانعأ ىلع لعجت ةبشخ ةدعطملاو تيدوأ ل 0 - نمرباغىأد محن الف ْ

 ْ | 0000 هنا تزل دسو فن رعثربغل دق ع كالو ىرهر شا دعنا

 ظ.غلاو هملعردُ د نم ىلع اطاتغي نمسا اولاقف اتالم هيضغعو هظمع

 كن دوفس نع قضم ب وحل يحد

 3 ركشلا سطر دمضلاو هما كارْيَّصلاَو هلع ٌتْورْشَأ ىأ آلا نم ةداسمض ىلعانأو ظغلا

 ْ | ةسافتاىأةطزدس وة وللا ثوب لارا قرو أ ىأ تننلا هن

 رهجت يملا

 اهفرط

 رح ا نضل



 ع نت دلل د لور ا ا ل د 1 1
 00 3 5 :١ ب 0

 : 20 1 0 ا
1 

 ةاكاو كانو ءلوقنمنيلوعفمىلاىتعتي لئلا امهبصتقامييلا لعفلا

 عسكلا دفضلا او كفك هبت رمال لاا ا هما كعضو الارض

 مدلل ةَيشيسمق رشاد ةمق اهرب ف شط سهو نادل ر نطابب هسا كبر ضو

 ام تاما نسا لعو كلذكراصاةْضاو دفضو قجن حمل ةث لايكه دنع لاو

 دآفضا ىععدالال اكو ندايلا َنيطَلا دلما ىو در لبالاونسانلا نمل لمتنا لاق |

 ارخولاو جالا شل يقل قرط تلا مزن اذا نادم فاًدتْصَي للا 2
 ركذلاو كرد هرلا ف بيذبتلا .(دنف 9 هرخآر بركس ىساجلا بقوم ||

 احح نفضددنف_ضلجرلبق لو م ةرثك لرلا فول عمناك اذا ءارفلا ددنفضا

 ا 0 00 و ذدقو مكضوحردنعضلجرثدللا لاقو

 نعأرلا كل ذكو هيدصعو هب اضع قي ةدامضلا ودام هددت ناكسالابادعَص دعا هريغو ٍ

 0 ] ًااًدممْطنهَس 1 ًارنالفَدُمَص و همن :امَدْعاَدَصملا و هيدَمَح دعا تك ٌأرلا ىلعُدامصلا 3

 وذو ريصلاب هلسعدمحهَلا ةحلط ثيدح ىف و رمح ةيَدمْددق ةوةمامعل الخامد دول دوأ ةباصعل :

 هامل هد شاذا حوحو هس ارَدمَْنمدَس اديان او هءامهاوادو امهيلعم] ءىأ مرح ا

 دعت لاقي دباس هعجو رجلا هب دمي ىلا ءاودلاوهوداعضاذ- ه"ىلاهنبا لافو ةقرع :

 اذاقاشلا قلح ىلعمدلاد سمع لاقي ىورهلا لاو مدل بش عنلا دما لاقفهرسفدقف '

 م ' (دهمت)  .لادلا فرح « داضلا لصف

 وهودغلا لثمدُعصلا (( دغض ]ل لبجم رالف ةرطاةماللاو هتلمقتم
 و ه© ع 83ج د ا عج مو 2 )] ودل و هس رس

 ”- هس و مص واس لس مس )7 هر

 ماورد

- 

 2 5 د وسص هس هج

 3 هم با يك ةيءمح

 ةيع م 2ع

- - 

 للا كمر دال ]قل 4 م مابه بلعتختشاذا

 ع دقو كاذرف د ودعا اوناهدالا دنعسأ 10 هقرح ىو دامقلارهسأ 2

 9 كه د دع

 هع 33د 5

 تدك لاغبو كبس لاو ديغوحرثبا ىعاودلا عن لت كر اوشا ذب ةقرخ ىهو

 تا أر تدعو سطل ىأربصلاو ارمله دَمحو لاق ءاودلا هيلعتلعجاذاحردلا

 0 مس نإ مح

 بدمدلاكي ركل عَقير امو * ىل ارعالا ناهد شنأ ةغدانلا لوقو َتوقو سدي ىأ هيلع مدلا

 هيلعتركىذلاوهو مدل نما دمعة ادلا ىلعتبأ ارلاقيو اهدل ىلعس ومالا لاسف تحي

 ةغراسلا تس ىف "ىرغلاو لاق هنلعدمصقهنم" ىف هنالةنادلا لعالا دنمكل !لاشالو 2-06

 ءم9و ع

 هسارتدعدو لدعلاذهَدْمَسْدحأو اهدى أكان كيلعُدُمْلا كلامونأ ةبادلارهسسّشم

 وهلبقو بلقلابقزالل ادق كي رتل اكعد و فرار هنمحو هش رمشاصعلاب



 0 0 -_- : 1 0 0 3 _ 00 لرب زا ياا ياما دمر فتم ل وا يبل ا ع ا ا ا

 (دغرض) 7 لادلا رح #2 داضلال صف <

 دوس دمهسمسلا

 0 2 ا ا 0
 هددو هنعدلمماضي ا هدض هو بلعب نعد :ريجالا هف الخ هن ديدضو هديدض وةئشلادضهدع_سنبا

 2 5-5 2 8 5-5 0 >-ص 3 4 251 ع

 ١ ادادحاودض ىلع موقل اوةعاجدضلانوكيدقو ناداضةمامهومداضدقو دادضأ عجلاو
 2و 2 س 1 4 ص

 تسضرلن اديشن سن عت يرض ١

 مهيلعنؤوكحيءارغاالاك ادضوهيلعنونوكيو ليزتتلا فو ةموصخلا فهلعاوعتجا

 إ /ةمايقلا مون هيدياعىلعاناوعأ نوكت راّقُكَلااهَدَعتلاءانصالا نعي روصنموبأ لاك انوع

 ادضم يلعن وفوكيو لوزعءطوق ف شفخالا لاو اني يطل للكتب 5 نعىودو

 |ءارغلا لاه و ةعامعلا وكم دصر :رلاوداصرألا ودص هرلا لثمةعاجوادحاو ن 2 دْضلا لاق

 | ةلادرعو اانلئ> تبك لانا لاك دمياط ع ءمييلعنونوكمي , و ريسفتلا قمانعم

 ءلملا متغاارسصلا ىرهوملا لاق اذهان هر لاو هفالخدل كاز يذلا لم
2 

 انالفتْددَصديزوأ بْضَعْلِجِرلادَصأو اه *دامىأاهدشا /ةيرقلادضلا قي ورع فأن 7

 59 ساس عَ -

 تش ا يس ١ سيامد- هيما

 20 اطفي“ هدب
0 

 89 ع

 الاؤيتملاو مارق ىأمهدادنأو مهدادضأ موقلا قكلاقيو هيد هلع ىاأدص

 اديس 'لدضوهفار ودارأو ةللط تورت و ارصقدا ارآ اوالوطَّسدرافكفااخاذا نالف ىفداض

 ديرب ىذلل ىديديو ىدننالفو هدضق كءْزانو همف بهذ ”اهحوتدرأف كفلاخاذالاتدقو
 هه ص

 هيَشلاودضااددلا شفخالا هيلكتسلام لثج كلذ نمل سموه هدي رثئذلا هجبولا قالخ

 لاقبو هفالخ هد ضو لم ئشل ادنكار ءالا نا اهاشأوادادضأىأ ادادنأ هلنوا_حو

 صل ن بق وعن ةدئاز ارت عجم ن دارت وأ لاق 1 ال و هلريطت ال ىأ لذي دضالو هلدضال

 امهدساوءاملاوُجطا ذا الا سانالن ول مَنيِذلاَدَدْضلاورعوأ قر دنع فرصا دو
2 

 هيكل داع نم 'هلسقمهديردنءا لاق 3 نطيدضومو يا لاق ف

 داعموقنم ىّفلا راك ضنا دهعن منت 2 اوُذو

 لبو ءامعضوموه ل قو لبج مسا طْعَرَص امغرضةخبرت فلا ((دغرض ]) افسىعي
 لاك دغرشضوذاض أ هلاشو

 عدافلاقيقئاهفمهْتَعي « ادئاَقفدَعَرَاذاوراذا

 ليفطلان ب هاعلاك لمجد عرض ليقو
 سو صعدس مور تدع 7 و ين سوو قيد دءعودم سس

 د ل لالا ناقل 23 اًضراوعوانق م ؟تضالف

 ا 0 ةهودسو و <

 اضرار مكسغبالهوقىنعمو قادلا بيو رصت ا لوألا م رصت اس لاواو

 سسس و 2 وا مإ هس

 لعب ضفاملا طقسان إذ ءاملا طقسافنافورعمناناكمامهو ضراوع ا كلب :ءلطال ىأ

 لعملا



 "ه1 (ددض) لادلا فرح * داضلاو داصلا|لصف

 وس ىناع اع و هل ةهددوع 9

 ادوكر ةعرتمنا دمصلا ن م همفلاصوألا قرع اردقو

 لاق ةرامجلا ماري تفلامنادمسلا ووري ماربلا هنمٌلمعت ضسأ معتدل
 5 4 ]1 2 5 3 1 4 5 م ه2 ع 9 عم 2

 اهراعتاهدقت ملا ةاراضن #23 بنادمابقناديصلان /, ا با :ودولا
_ 

 مهينادصلا لعجاهةتفن 9 اهرسسكو تا دسصلاا نمداصلا عشبي اذهاعو ري كربلا
 ةلزنعنا ديصوداصنو ا م 1 نموةرقورة بان نمنوكشفةنادنص

 فورعغمر والا نمةلوم_عم ٌقراغمابيفديريراسُت بن اذما يفهلوقو ناحتو حانت 1

 ىلا ضرالا# ءادصلارضنلا لاقو ملاكا دمصلا ىهفرودقلااهنملمسعت ىتلا ةراخخ امو لاك 7

 0 د هام ع ّ 41 7 م 241

 خاملا لاك ىدحلاءادصلاةزحووب لاقو د ارتب رثا

 هو < مه نت مس

 رواعملا تاي بوْلاعار كلا ىاوح 8 طالعنءاديصلان رماهاذح

 عا هن حارا د نر عتخ فر ادّْيّصلاورعوبأ روخملا اهلاعنةوحاهاذسىأ |

5> 0 

 ءادصلاو اعراغص ىصخلان ادصو « لوُزهمادصلا ةيحاضت نط 00 دشنأو فذلك

 يلقن - © 2 يذلا

 هتسعنءام لءقو عضومءا دمصو دسأ بن 01 مادو اوسو 5 ةراحت ا ْدةطملَغْصْرأ

 ةعيسلا ءاسنلا ع نمةنادصصلاو لوغلاُةَنادمسلاو تكلا نا نيل لهأة غلب قاسنا دئاصلاو

 نناحلا جنش لاجدلا دايس نأ فلكي ناكرباجثيدح فو مالكلا ةريثكلاق دانا

2 

 0 .ردجينرلا مون لوركا .دلابتراممنا هند نع جنم

 ادد اداوصلجرلاَدْمُص ملك لاةموصلاودّوَسلا خخ (ةبنانتا
 7 وو ىوهو س

 فرأو هديسئ ا لاق دانس دوش وهف هك رأى هادا دقو وصلا ممالاو

 دا ديزونأىحودسعو اا هانأو لاق داضدسف ل بعجهنءاكو وأدم الا حرط لبع اَدويس

 وع _-_- سس ودمع < عه س لح

 ىارلالاف عضوممساةديّئضو هتمدخاذاادآضلجرلا

 لع  نياسإل ساه رع لس

 زك انقدمُض نمد لاش تيكنونيهلااسحن طعح

 © سوح
 نرع ا و حست

 0 هوئلك كشلا ثيل عد هلئبغيام هترك ذهندبصو ظيشلاد بصل د

 كلذِب هذاذهءاجاذاراهتلأتضلبللاو ةدللاًدضّتوملاو ضاسلاَدْضْدا لاو هيلغنلاك

 ١ 3 امددوحأو ةضفلاو بهذا !قيرب ةئسهك اهيفنوكم* ءادصو نا ديص ةمربلا فنوكيو لاك

00 5 

 ْ ةناهكتلا نم: وسنن لاك قاف اسمعو مهيف ل يخدوأدو,ملا نمل جروهواريثك هب

 امحوةلس ن راب نهتم نئموملا هدامع يملا نيكة سف ناك هنا حأ هل هرجو رحسلاوأ

 لصالاءاذك ةرحهلوق

 توقاملىذلاو هملع لّوعملا
 مصعد هاءارلانةرح متم ىف



 ساسالا ف لكشل ١
 وينعم ها ليانق

 دو '
 | (دص) لادا!فرح « داصلال صف 6

 سس هس وهووع

 تقل نيجءابلا اولعي لهب ويبسلاك ءدسنبا لاك هريعبهللاديص أو ديصأكلموداصو اٌدِبص

 داصلا تيكسلا نبا نمااو بتال نيترعداصلاو روعبهلاهدشتدصا اولوقي /تاو ةداندلا

 هس سالت ه5 039 2 5 ف 3 : 2 و سس

 اهسررب كلدِدنعو مست ودبل لئماهفونأ نمل .سيفاهسؤرىفلبالا بصي ءادنمصلا اوديصلاو

 ْ ريعبلاداذياك لاجرلا هنعدوُدت ةمايقلا وو ىذو>ن ِءدئادلاَت العلل هنأ ثيدب كلاىو

 ١ نآردقن لوا عاود ربل بيم دوهو ملا ألا م داصلا

 صل © لس

 د يرو لاموذىأ حارمو مويو لام ل_برلاقياكداصوذىأداصريعي لاقي اهقانعأ هعمىولت

 : نمل عاف مس اهنا ىلعرسسكلاداصوو رينز وجيوريثالا نبا لاق رسكلاُصداصلْسأليقو

 < واس 9 معاك

 ا ديصالاردصمدصا |هريغوشسللالاقو ديسصالا عجباضي ديصلاو لاق 200

 0 ع

 ىذلاكلذكو الاسمثالو انسه تغتليالهنال د ص كلملل لدق نمو اريك هسأر عف :ربىذلاوهو

 ءابلانوتسثيزاجلا لهأولاك دي هرسسكل ابك صلعسفلاو ءادنمتافثتلالا عسطتسيال

 هنفءالا تا ةاوىرهوملا لاق راعيراعود !ديداص] وتب مهريغو روعودمد وو اولاو

 دحاوا»هاتعمر دعا اور وعنالر روعاكلذكو ديدشتلايديص اوهودن لع لدتا ءل_ص[ قاتل

 فاخىفا لقاك اضل واول تلَواعوداص تقل كا الو فيلا ازا هنمتفذحاسفأو

 اذإو راو دوساو + بو.علاوناولالا يفاذه ىلءهتاوخاء حلفا هنا ىلع لملدلاو لاق
 مع تن ىو

 بالا اذ هنملاقالاذبهل اوعسمسي ناو ىسع سابق كلذكو فيغضتلا رع ور ,وعاولات

 نزولا ئسامناو”ىابرلا نم ”ىابرلاءانب نكعالو "الملا ىلعدد نيداصأ نال _هعتلا فل عقأام

 رص أل جرا لسوهيلعدتنا ىلصهتنالوسرات اقع وكالانباثيدج فو .لقالا سرثكالا

 ةياورفءاجاذكعريثالان بالاك دكوشبولو ك لع هزرزاو من لات دجاولا صيمقلا ف قات
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 514 (ديص) لادلا فرح « داصلا لصف

 هلاهتمغتىأ |ةحاح هسْعنَلل اوك هدير دصاذا اكسصان الفد مراقي هاناهداص ودها

 ناكل لع هنأ لبق و مدل امامنا كاسل هشضداصدداطصاو تاكملاداص

 سحر .وانادصدي دي 2 رو ا 00 0 اداطجل

 عه مدس 58 دي صاع 73 7 5 ه7 ع

 لاك اروقة راندسم وقل سلو لسموك انو دل تلا

 ها مو د » - 5وةهم م سوا

 نباءاكح ديل وأ د يصد يطع نحو لكل قو لوف عضوا عضو نجا لاذ هديسابا

 اردصموالعفوامساديصلارث 3ثيدحلا قرركتدقو داشلوقادهوهدسنالاك ىلر ءالا

 5< هو 58ه 6 وسمو 220

 هلوقكردصملابة متهم هيف ةديصألا ىلعدرصأ ا عشب دقو ديصم مودا راض ”وهفا ديصديصي داص لاق

 ةكلامالالال اغتنم وك قسد اا الق مرتو دسفلاولش

 قو هيه رغأو ديصلا ىلع < هماجاذا ىريغ ندا لامي ٌمدص لاق ةداتق كأثيدح ىفو

 تيلقفات هدمت ًاوتدت تماس راذكعرل الانبا لاق شحوراجلان ا اثيدحلاا

 و مدع 6

 ةدمصملاوةدمصملاو 0-0 نم ةلدصءاطلالصأو ريطصا فرصا لثمتغ داو اداصءاطلا

 متيم لم زمهالب دب دياصماهعمسو ةهلّتعملاءاملا تاني م ىهوا داسيا لكنا دصااو |[ ---07

 ىو جتفلاةكمصملا ودصألا ىرهزالا طع و هيداصيام .رسكلابةدمسصملا ديصلا ل
 تهد وص ه 5

 ىدتعو ةدسس ا لاف هرسفم لو برعلا مالك دم نموهولاق ةاك اندصارعالانا ا

 2ع ع ا 1 هم 27 ا 1
 سيدنا هان دخ !ىاءامسل اءامان د4. صن لعت ىحو سسوس اك را سسأ دن ربةنأ ||

 الاه دايطصالا هسنمل اعدقالاو ةكبلاديصت ومات أضم ديصاانجرتل وقتبرعلاو |
 و © سس

 ال ل يد اضيأداطصمدصملاو داطصموهفداط هيداطصا 4

 رعاشلا لوقامأو هديسبا لاق اهديصا]

 و سو ص و2 و 2 يك وت ا

 اهداصيفاهتوداوفلاديرب 3 لالا مهدأنيدعلاىلا

 ىلعدزيلو كلة ىلعردقالفاهاسنأأنأديدأ لوقد ةآسعا مس 5 نانطلال يبلع هرسفلاق 0

 ديصسنوينع هيودس ئحولاف ديصعججاو الا كلذكو د ردو ةصوسبلكو ريسفتلا اذ ده !

 ةونشلاو 00 ارسكدوةيمبقلا ةغللاى هولاق افقتع لمرات ن يف كلذكو اًضيأ :
 نا 092 '

 نا نادوب سخرت نونك ث كات ةأ سعال لاق حاخلا ثيدىفو قلكلاةئيسلااسنلا نم[
 ديمو اغتال عتيل ىذلدبالاو ةغلاملاة شأن لوعفراهخ وزن ماس 1
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 لصالاباذك ديدنصو هلوق

 حب, رصوشو هيلع لوعملا
 ٌلردةسادقو سوماقلاحراش

 حرب زك ةرهجلا ىف هنارهملع
 نادلبلا معمىف ىذلاو

 هلا ناك تروق
 يدهس عديشتماو

 ئعصم ها هرظتادهاوش

 .(ددص) لادلا رح * داصاالضف 51

 : 8س 2 9 و 2 53

 عاضشلا ديلا ل قو :فيرشلادسلا تتصااوُديدنصلا ىمكالا فيرشلا مّمّشلا

 ٍ ىأردقلا ديدانص ِ نمهتايوعت لوةءن 1 سدا ناكو ىهاودااورودالا , نمدئادشلاديدانسصلاو

 أاوخو لطابلالم نمو باعالاوغو لمعلا نوح نمو تاوغلا ماظعلا هب“ اووههاودنم
 و 9 ماتت

 قدعسلا ةروونأ لاك هماظعباصسلا ديدانصو بوراك امباصسلا ُبدايسوديرْصا

 ع 9 60 صح سس ساس سوس 2 ا

 لطم ديدانصل نو اهقر اا 03 ةيحر هليل ىرسعا عد

 5 31 ه دم

 ىاسموب بلعتن ع و رطقلاميظعديدنص دعو لياوديدنصركتسو ديدشو دنصوربو

 سه ص

 لاق زادك ىأ اديدتصلا

 ايديا |عيديدانَصلا ىناح 5 اب صامولرخع أن مقال
 يا ا

 د.عل- جرت ىف لدى رش رالادشتا و ديلا بنقل و
00 

 هدام تايقتود موتو 27 اودعأج وُ اعاماذا اواك
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 ا ىفو 0 سلاما ءالْلا مهوداوجالا+ هوتاداسلا ديدات سصلا كل الانا
 و |

 ميظعلكو ديدن صدحاولا هام مهفارشأ مهو شد رق تاظصر هسدثردلا

 نبا هدفت غل مشل هدب جمر فور عملي مسا ديد 2و ديدن صناع

 سمس 9 عموم 7 5س ل

 لاق كلا ةلككاسملاو هيلع تمحو هم .اصأان |دهصو | دهصهدهمصت سس هن دمصة دس

 قديلاد اع ندم

 دهم هل ه 22 ةدحل سه سور

 لاما درب فصلا دهيصنمع 23 قرا م قاع ذر واف
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 نا ال ادياصلا سذتلافو أطخوهوهدسن الاف فارسا اهدي صا ادسعو الاكو

 1 «لامشلادربفمدلادهيدن . م»«ىلذهلا داعى لأن بة تد دروأو ىراخلا

 1 هذآ 25 ىهدوس ىدهو.

 مهد و 0 اح و دوديص و بويضو دهس و وهن لس دادي اونا دلال خلا
 | ىكعءوم ةالدع د سود دك 2

 دهصةالقو ميس ادوصلاوليوظلادبصلاو ةراحدو ميدو دهيسةرتجاهو دكد اواو نفع

 ظ ليقعلا م هاه لاق اهوافّلاال

 سم يع وس ى ات هدو رم ع ةوص © ل سس

 لوغمو ب ارس 7 نماهادر فوم 34 ةيدهصةاوهجتضرعادا

 سا سر

 نوك سود-همفرحوهو ءاحم و رحداصلا ) دوص ( لوم وهن ككل هأو كلاغامو

 اهفل ًاوددس نبا لاك ةلمالا عن تا ةيلعتسسملا فورحلادحئاداصلاو ادئازالالدبوالصأ

 2 ساس جدن

 و ب

 هدصتو هدأ اذا ادضدداصي كو ةدصل دصلاداص (دب ديص فل !اهتيعت الواو نع ةيلقنم

 هداطصاو



 دمَدلا ضرالا نمفرشأ لاقي لعم ادمان. ضرالا نمديدشلا دملاورعو لاق ش ظ

 لاك ًاشتعفتراامب رو ضرالانيمهءومسمضرالا||

 هرابصلارتا عضو ميفلاو نبل قالا رعصلاوهيغ ةدئاز ماا ىرأو ىرهوخلا 0

 22 (ذنص) لادلا فرح * داصلالصُف

 هد مس سو مصرس ني و - سواع

 والا د م
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 5 .تأبالرضراا نسم ملا ظيلغلاناكحلادمصلاو قم 0 نمعسب 000
 8 سس مس س9 ج

 سل ىلا بصل دهضملاو«لّوحألار اهلك مصل رداغن# مهتلاوأ لاق دامدو دامك ًاهعجبو
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 رحشلاهبفتيتونأمطاو عضاوبو لبا 1ك 00 دامتلاودمصلا ةريخونأ روش هش
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 لالا ايضاح لعد 7 30- رك ركود هد فلاش .

 ىلعةيقابلا ىهوداعممةقانلاسقيو 2 اركنع تفل 0 رئابعللا ةدهصوٌ:ده< ةقانو ئ

 بايالالو ديما ود ماصمق وو لع لا ةعادلا بدلا و ملا
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 "للقدر هكر و بالصلا نوُصَرَ الاديرامصلاو كامعسلا ملا ُديرامّشلاو ليزاهملا غلا 5

 دينأو ءاملإ ش

 لا ءاكيلادب رامدلا الو 5 عن كالا دمِب تسل #3 خضر ابن هر

 معا لم سا ت2 محا + هك اص
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 اهفبهذ ضرالا فدشاو ٍبهاذاادعمملاو ةغلزبغلاوٍ سدس لج سس 0
 مراولا د ععصملاو اودي بو اواو ملل وذا ةدعصأ ل صالا ىرهزالا لاك نعمأو 1

 ير وورقا ا ةندكوتا حا ككاو ضرره نماماو -<2نماما 0

 2 دو
 دادعمدالاو #2 ةعمدمبقذلا وت ىلع 2 ةبورلاق ضرالا نم يقتل دما : 3

 ايلا لات عيرسلا قالطأالا ا ْ
 2س اح دي

 «ادهت دهن كا فيز زعلذم د ادقرااماذا هنماطتن نب « ادعمشا اذا خبزا عمسَت
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 كالاديدنسملا (دنص) ”هلوهملانيعلا,دعمتىفةغلب 1
 هوى 5 ع

 يي 0 ْ
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 5 (دعت) لادلا قرح دب داصلا لصق و

 رم رس ع »

 تانرلا ازممملا ملم لثمديتكلاى ولا ىدككصلا ى ره 0 اماف صن

 جفلات خالص عجلا و خضلا رد الص لب وفا داس و ماللا كب رد ىدالص لج لاقي و

 لبقو رشفالا رجالا معلا لمقو ليوطلا ل. تقو مبلل لاجرلا نمدعْلصلا ( دغلص ١

 ادم هدهد لمص ف )هيلعردقام لكس, ىنااوهل قو ب برَطصُملا اويل
 م 9 دس اد نص ابخ نتدس 90 لح هس ل

 قو هال وددقعا وهدصقدصق حالا دهد د عدو م ا الكم يلادمص و

 © ل ع و2 - هم د 00

 هن دصقوهل تدنوىأ أ ةرغهنم ىتثكمأ تح كتدمصفله> ىلأل تقف ح و فاستم 9

 9 مدصص

 لهدم تح و قلاد هاو ا - اًرصادهصف ىلع دح ىف و هتلفعت دررطساو

 ه هم اقف ع

 ٌرْغَطَو اهبةنرمضاذا اًدهح اصءلارددهصو هماعم دعاصعل أرهس اردودتو دوصقمىأديدشتلا

 دامدلاو دامصلا ىو ةباغلا خامل دو أب وثوأ فرض هسا رقلا ذ كل ذو دسم هسأر
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 ثنللالاقو "للا ءالا نا اهلمدباهدمددقو ةروراقلا صانع
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 عاطملا دم_لا كيرختلايدمصلاو يديم هالادب ءلادمكأو ةروراقلا صاخعءاسدلا

 لأ د :ىأ مينا اوما ىفهملا دكت ىذلا لف البلا
 هد مم م وس ه هم مدن خسف واع ا

 ١ دا ودوعسدمب وربج د دسأ ب ىرب جى انلاركبالأ

 ىرهوملادشنأ او دسأى ري يوربو
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 م

 وسع تور )دس اهم م و و ساد

 دما دمسلا تن فيدح اهذخ #23 كف مما هيو

 و-و

 نومدملا وه لق :و ه رفاهف ضي 5 ر ومالا هملا تدهدأ هنال سد ةنوىلاعت هن امص ٠ نمدهصل و

 ها فوجالىذلاوهو تل فاذا او لحو راع روح الادهو هلف ةوحالىذلا

 | ١ كادعصلالبقو ددوسلاهنلا ع ينال دمعلا ذو مالت ملا لفو

 لبقو دودحكريغ هددوس نالددد وسل ةناممالفىلاعتهتناامىرهزالا لاك هددوس ىسنادق |

 نموهو هنود ىضي الخ مالا هيلادمصي ىلا وه ل.قو هقلخءامفدهدقاملاادلا+_ىدلا

 اهلك امشالا قش ىذلا ىأ' شلك هملا دمك ىذلا دمصلا لمقو دح أ هقوف سل ىذلالاحرلا

 لو اناس انلا هيأ لاق هنأرغنعىورو هّتسنادحو لعلاداهلكو ءوثهنعىنغتسسال

 حرت امُدَمَحألا بالا اذه نمحيرخمال تقول هد دمج سف ىذااوقابيفنعّطلاو باسنالا
 ورمتو لاقو جئاوحلا قدسي ىثلاو هددؤَس ف ىسمناىذلاوهدمملاليقو مُكُدأالا
 دشنأو برحلا ف غوالو شطعتال ئذلا لاجرلا نمدهصلا

 ةيراسو
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 ىلا. تي

 دلصي هيلع دلصدقو اه قاس لعنه باف ةثمك ىأدال مودواسةقانو

 هاكحاذكع ىلارعالا نبا نعا دلصددحو ىأد لصف هلأسو ادواصو دول صو ةدالصداصو ادلض|
 معو اا 5

 ةماسا اتا” معمم كا

 سرفو انامحوال خي هنْقداَص أ هتنح او هلك اولاكأك هندلصاف هسامقامناو هديسنا لاق
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 رانلا همجي الدالصدوعل ابو 2011 الع ا

 نكس نينو فكس زم د يعزم ااا
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 01 7 ا ةنلك ١

 زحارلالافو انس هطعي ماذا اننالو كا دلس ١
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 ادسنس عاد صو اهفيرصتوَصععماذاُدلاوصوةدلاصو هف هانت داص لاه وأ ٠ ت'نب دس وب نال نم تملا تق

 عضصومن محرق انبل بدمطلا هاققس ع نط هنأهنعمللا ىضرر ع ثيدحفو ىلا ذيب 1

 كيلع توق اموقتل أضع 4لافراسي نءءاطع ثيدح ىفو صونو قربي ىأدلصب ضب اةئعطلا |[

 دلصي ضب .ًاوها ذاق هسيضقاك ع هعفرب دوعسمْنبأ ثد دح قو دل_هيانبل اقف تاشقنامل

 شن ىلضالا كلذ لاه د رمت ادواصلاو بصتنتى أد لصت لوقو ُلاصْتلاعيطاقتملاو

1 4 
 دايلبملا ردخالصلا ودتخسلا ودذلصلا ودالصلا وكر ةدتح حاولا هن :رقد قعد ندا ارأأ] ٠

 ديا يل < اع حا دنا
 دسشلا قلل لقو 0 ليوطلاديدَتلا نسما لج ا هلك ىدلصلاو ٍْ

 226 (دخض) ْ كاذلاىف رس ضن نال

 دشنأو هدر تَدَلَص للا لاقي وورسعوأ ليضلا دلصآلاو ا اد

 ليلا لدار َتمع د اَلاَطو ديرب كار َتدَلَص

 3 سس ع لس تي د

 صصخ ؟يحرار فاك

 5ع 5

 ًاطيأاذارذقلا كاذكو قرع اء بلا اوهلقو ءاملا للعلا اضيأو هو حاقلالا" ىلع دوأض

 و 1 ىكهة عرى و

 ددو اس دع هس ل س9 سو هدم مهو ع

 وهمدلصأ او روب0وَتَوصدلصأو دالّص ودواصودال ودا ادوهف ادلصدلصو : ديلا دلصو

 ص دص 2و5

 ىرهو لا ىكدو هلكت وراسرجو ارانىر :روفالدْلصر هرخخو دلصا اة تالف دقو انا هدلس
 و 9 سس ل

 ءهيردلص ليسا دل ماو اان راو توصاذ انياسدلما ماللا نكي ديزل دلص
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 ادمالح ىلع ف يطاطخ لص 2 اذلا اوصاهل لصعىف عمست

 همس ص م

 ردانء انيبلصلاادوأصلاو ءاوس مصل ثم ا دلصةيد كعب لحرلا دلصو ليا ففرت دوا

 روكو ءاملاريثك م سّدلا لاق ناك اذا ليو تصير َكَصعحْ رؤيا

 وم 2

 1-0 هس اس سس 8.3 هت

 ةمشدحو ةر هد فصت ١ لدهلالافو تقرءاذا لحرلا ةعاصتدلصو

 و و زان كل عار

 دلصتدرعملاتوصت ماذا 23 اهَداَوقءامرلاٌعْبطاَعَمْتعسو

 سوو 17

 ٍمدحوخلاعَو آلا َنمدوأص اما #3 ديحوذ مايالا ىلع قبلات

 8و © هس

 26ه مص حس

 ادا دْدلَصا دزْصاو اقل بص دلملاو دود صوةادنطصى لا الاو نيونتااءىدخط-ص

 هاف سقف

 ماللارسكب ديزلادلص هلوق

 لوقنملا 0000

 ىذلاو فاؤملا ةدوسمن

 حامعلا نماش راسلت

 داصيديزرلا دلص طخو عسط

 نم هنأ هداك ماللا نكت

 فاوملاب للف

 ها ةمقسة سل هآتعقو
 ساج باب

 ىيدعم



 و 06 50 1 م 0 ا ا 0-1 ل اعلا 550 م1 دج هي دا 1 01 ا يابت

 3 0 0 يا د واعمل ب
 0 ااا 3 / 7

 .: (دلص) / لادلا فرح 37 داصلا لصف علا

 أ ددعلا ىدأ ءانىلعهو رمصق كل ذر سغ ىلعر سك هلعفال ديس الاف. ُداغَصآلا عجباوُدَمَصلاو

 دّمصاغد>اودو.قأا ل.قول العلا ىهىل_ق دافصالا ف نينرشمني راو زيزعلا لوزتتلا فو

 | دافصااهعجو دنقلا دَّمَصلالدقو لةئفو ف فخم هُنْدَذ صو ديدحلا ىو ديدحلا هنْدَمَصلاَعب

 ظ لاقهنأ !سوهملعةتلا لص ىبنلا نعىورو ٌض ودي ةودقنمريسالاديويوامداغصلا ىرهوملا
0 7 0 

 ؛ هنملاقد لالعآلابتقثوأ 0 تفيض نيطاشل |تدفص ناضمررهشلخداذا

 < 588 سمو ع 3 و 38ه اع مهد م

 ! هبطت ناوهقاداغصا فلالاب هد فص اماف ده موهف هندمَصو دوةصموهف لحرلا تدفص

 ةغبانلا لاق قانثولا نم كاذكودمصلا ةطعلا نم مسسالاو هلدتو

0 
 6 نب ع 1

 ”ةريطملاو لا او يطعم كحد ل يدها نعللا تأ ص رع 3

 تظوو الام هدسطع أ ىأ اداسم امكن مطاو دسفصلاودفصلا قانولا نمو دافضالا ةدطعلا

 ظ 20 :رمكلا ل ركز ادبعدل

 دضالا بالما ليم 07 ملثم طعس كوكب و

 | نَحألثملافو روغصُلا نم مظع رئاطدرُمَصلا درغص ١] انفصال ادارأا غنا لاق

 فل ايرئاطوهثنللا لاهو .اهريسعو وعلا نم عرش تامر اطوه لا رعالا نيا دق
 2اس سع س

 ااياتشاو اللا قي سول 2 (دلص]) لع هتلاور اطيح او هو توسلا

 ور عه

 ىَدْمعْلاَل 8 تللذك نلف ارجو 00 نيلما

 دلل ريعان مم« راسا ضاي ى
 || اذاف سيان سلمى أداصن:بحودلصره لاقيثدللا لاق ادلصدكر بق لح وزعهللا لاق

 أ ءادلشلاو لاك نلْمآلاَراْخاَن َنمُضِيرعْلا انسصلا تيكسلانبا ومس موهف تللصتلف

 داس عج ئالشآوُدلَسنمةبحان ل كف و اولا ةبلصلا ةظيالا ضرالا كاد

 ار عشالىذلاعضوملانيبمادالَسأثدهلاوبأ « هلختالانيبحادالْصاق ارب « ةبؤرادشنأو
 0-5 11 و 11 20 و و ِع هم ع 0 0 د ت2

 : لااغتو لقا دنع اعف دلص؟ مدالصس ارو داص ساروداصنيمحوسلمال 00 هيلع

 1 ناكل ادكصدقو تبادل اكو عملا ف هركذنسو مدالصودْلَصر ها كلل داكو هريغدنع

 هو رك © ب

 "للةدولَص5أسهاو ”يدشنْْسدلَسداكمو ميه و سضرألا ةيدلصو دس صر وداصأو

 - 9 ه9 :ه و 6 كه صح

 دواصت نوم أرق ذٌحاضأ 5 نأ عدولا ىذماابى ع "ل لم لاقريخلا
 8.7 الس مص ع

 ١ كلصيدلَص ادح لمع دك- 0 ا اس جر



 اهرقرقو ةفيطقلا فصوقلاو ُسْحاَقاَدحاَ رهظلا لب وطلانانالا دعا اهرقركالا ٍ ْ

 3 14 10 ا 1 2 1 "ير ا ا ا ا ا و ا ا ضو وا ا
 م« 3 : 4

 9  (دفص)  لادلافرخت « داصلالهف

 ندلاخند_كنأو اهنيللبطأوهلاقي ينط دب تاهل سفرا عجرتق اهراوح ناوجتوعةقانلا

 : اسرق فصد بالكل ارفعح

 داوعصلا وة لا ايلا :ومركمل ءاعرلا اهلت يأ

 دحاوداو عى رشأعم فلك قانل هَ و اسدانن وكت تادوعص وكت الو يمدالا لاك

 ركتافهيوسساماف ٌدعصودئاعسعمللاو امنويلكةدحاوت بلا لهأ ىف هملعناردتق|

 ٌدْعصلاَو كا ارعالا نبا نعا دوُعَصاهلعجاه مص فال دادس ٌةقانلا تّدعضأو 8
 د ءعوأؤ هج

 رانلابلبوعاذادعصمبارش 'ودعصم لح ليقهنموةباذالادعصتلاو راقلاه:مباذيرصت ش

 سل صصص حمص 9 اس

 ىلع ىدعاصايلا ةيسنلاو شدوا ةدعصت انو انووامعطهساعودا_علود ىح ٠

 بيؤذو لاق سانقريع ْش

 20 -ٍ رم ع هع د رح لم ع

 م امال ري تهمل 3 1 رسم ادعاصقحلافىيرف

 هسا ى و
 اهنم قبب فصوق هيلع ادحا هع ا رحت 00 . دا ىفو نأ آلاٌةدعصلا ل دقو ْ

 - و هو رع

 وصو مس و5

 ماللاو فلالا اهلخديال ةق ةرسعم نول انعضومةدعسصو ايعتودرسسفل اهرهظ ْ

 د.سل لاق نافضومرئاعس و ل ا

 و 2 دس نو سس وقةهتدسع هع

 اهمانأ الا اعيس رئاعص"اهن فدل توهلع

 قحساو أ دشنأو فيم (دغص)

 مس هم و بوس 5و مع نق حس ع

 اسانألا عزت هب ةيدغص 5 اًساقلارواسآلا رتوو

 سو وس ع

 ةبطعلاف ىثعالا لاق نلوم ىلا ىدبو دس دقوا هينصلا وول م ْ
 مورس رع تاسع نه 139 5 هت مم

 ادئاكةنامزلا ىلع قدمصأو #2 ىدعقم برةفامو هفيضت الحرح دنع

 ىأنةقادبع#لاقزعشي دج فو دّلا دافصلاودقيصلاو فدوش اهات بشو
 هع مو عد هةموو مع

 ناوه دفاصلاة الصنع ىمثيدحلا ىفو ادمقمىأادوشكمديَف 71ثنآتدرأ دقاراع ١

 ا 3 9 هس و 8- الس  ىسحع 5س رس ع مخ
 هدشو هقنز ًاهدففصو ادوغصوا دفصو ده يهدم مو دق فام اك اعمهيمدقزب : نرش ١

 دشنأو دقوأ نورتو هريغوديدحلا ىفهدسقو
-_2 

 5و ه شع 8# ر«س - © لس سانت ع

 دافص أ هدوش ىمماعلاو 237 دعم بخ تمل
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 شالا وهو لكوأه قلو ليحدافصلاو دافصلا سسالاو قانا دغسصلاودفصُتلاكاذكو |
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 نسل لادلا رش *« داصلال ضف ؟؛؟
 دنعصل ان أهمفاف الخ ةغالا لهأ نيب لعأال ضرالا نطابنم هبل ا دعصيام ةباهن هنال اًدمعد

 ْ هلوش | 0001 ب حازم هب[ هلاك ىذلا اذهوىرهزالا لاق 00

 | مت راسدلا هزار بعذر تب 2 0 هةيسفن .ةيدعلا لاشي 0 , 0
0 

 رز 1 عمل اوبارتلا نم
 5 مسا ه9 باع _-

 لمسلاالاةاملا هيو 3 هنأ دعص د اشندهمتو
 سَ

 تادّمّسلومعلاوكاهيلعمتناناوضر ىلعشدح فو عيبا عجبت ادعو كنكرعم

 سو ىك9وو 77

 اا تاو أطو قرلو قبر طكدعسعجدحس ودع عمج هوذا هاه عت ” مالا

 ْ هيدينبي سانلارسكورادلا با.ئانف ىهو ا دع وخلو بارتلاوهودبعصلا نم

 1 اعساو رك املا د يعصلاو هتئاىلا نور 1 تادعصلاىلا ٌمْبَرََشنو ثيدخاهنمو

 لاش و ٌدَدشاودعلا فدع صأوريقلا دبعصلاو نيرا سيرلا نال ديلا عضو

 90 منال ول وطىأدعاص دع و الوطدادزبىأ اًدعص مت ؟ تاننلااذه

 دقناو لرب ,الوتنددقىأاهازايةددعص لا جناةق هقانلل لاقي و هاما لومسأر عفربال
 م

 انيللا قست تابع #3 اهل ازانةدمعص ف سيدس

 ليعح نب بعكل اك فيقثتا ىلا جادت ال كا ذك تدنن ةبوتسملا ةانقلا لمقو ةانّقلا ةدعصلاو

 ةاَنّقلاناهَدَقهِمَس أ سها فصي

 ٌلِسَرلاْمعْقاَسلاتحال « اهتاراجىلاثماع اذاف
 كده م

 ماهم زا 14 « رئاحفةسانةعص

 نمو ره لدقو داعص عملو ةصقلا كاذكو# داعصلا بسقف عار د رخ [لافو

 فنحالا ثيدح ىو ةيرلطا مرغضصأ 4 الاوت هلا

 اكدشتوأةدعصلا بضخينأ د اًقح سيلك ىلع ا

 اكان ةماقلاةوغتسلا اسنان مةدعصلاو ةهقتسمتننت تلة لا
 5 ست م

 قارب الا مدوعصلاو مسا هبال 20 انقللتادعصتالُبيو تن نال غفت دْعصراَوَجو

 8 هلم اس 0

 دوعسلا لبقو ا 0000



 ا ا ا دل ل تح كلا عا يس ع
 يزيح لما 1 0 ا : و ا ا ل وا ا م

 2 فو لادا قر ب داملا لضف
 يضم د0 مة"

 ة5سه2ر ا ع و س

 تيارت نقاوعلقو دودمث قوفىلا س هنلا ا دعصلا لمقو ةاومشل اواو هي ركبت عض

 7 ا م 20 اهيغ تا و

 اذك غلب وأ عنص مهاوقو انشا دقتما ضءادمدلاو ادد :»و ءادعصلا سفش وهو

 ىأادعاصت باكل ةحتافب ارش )نا ةالصالث يدا فو كلذ ةوفافىأ ًدعاصتازكخو أ

 ادعاصفمه :رديهتدااولاقو هب وسسلاه ادعاصف مهرديهّيرعشا ير املعدازاخ

 0000 ءاملا لعن وك نا | اونمأ منال اوهانأمهل امعدسا ةرثكل لعفلا اوذذح ظ

 وأ ادعاص نعل ادازفمهرديهنذ_خألاق هناك مسالا عضوم فن وكمالو فص هنال ابق ناك

 يل هردأا نأ ارك نادي رتال كن ال ادعاصو لوقت أر والو ادعام هذفأ

 8 ٍّنامعال :دعباشت ”ررةمالوأ او اه ءاعفنُملا ىندابت دري كذكس وةداز ومهردكل اوةكأأ ٠

 0 هو رخ الاد_ءبامهدحانوكين أن يّيشلاو اولا مْلد .لوىعملا اذهاهفذ 7 اولاك
 اذكر ارثك ؟ءامنلا نالهلوق : 5

 نأالاىلوالا لعاو لصالاب 3 0 23 ١
 ضف ا جلا ءافلا هاوقرلثمو ادعاصالا نكي ل نمل اداز اذا هنأ مول عموا دعاصن هلا دازفهربدشتنا ىرت

 الأةدكٌوملاحا دءاضو ىئن> نبا لاك مهمالك فريك ًاءاغل |نالءافلا لةممتو دير وداز

 ىفبانادعاصتالادعاصةهلوقىف ىا دب نما هلاعلا ناريس « فاك ءامسأ نم ىآنلاب وك«
 4 ديا - م 57 9 . ١

 هلبصانلا لعسفلا نأ ىرتال أى ش نع ظفللا فاس ان سل ف اكو دازوهىذلا لعفلا نع ظفللا |

 ضرالا نم ةعفترملا ضرالا لمقو . ضرالا نا هعم هب ظوفلم نكوهىذأا

نرد يعصي ىلاعتلوقل ضرالا هجولبقو ةدسالو لمر طلاع لام ل قو ةضفتملا
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 و ل ه يدع أ همدد و<

 ديعصلامهمواثيخن 6 #3 ضر د يعصي توب ياذا رس

 سلا ضرالا لسقو رالا ا بعَصلا ل.قو ه«اَديعصبارتلا ن منيسْطالا رهوهرتفل
 وو م

 اًروحادعص هل ةقءارغلالاقو ناريس زئملا قو بطال

 ىنعألا دمعص مسا عشب ال يفاشلا لاكو ةيوكسملا ضرالا ىهوريسغلاقو نارئلادبعضصلا

 ديعص مسا هلع عتيالف اميلغلا ٌبثَكَل اوةق.قرلاو ةظملغلا"ا سلسل امأ راس. ع ىذب ارت
 وانت ل سو

 ادك لادعصواارتهلوق ةرونلابم مكيالو ةدعصلا هسطلاخىذلا تاك راكد ن وكي كو دمعصوأ تارتهسطلاخناو

 بارت ىلوالا لعلو لصالاب ناسنالا لعو لاق ضرالا هحود.عمملا قصماوألاقو ةرام اذه لكو ميئرزلابو لسكلابوأ

 ا ع 7 0 ما كلذوفوأ ليمزوأ
 0 هس دمعصلا نال نك. ملوأ بارت عضوملا فناك !ىلامسالو ضرالاه_-وههيدم برضينأ

 هءلعبارتال ارفع اهلك تناكاضرأ ن أولو لاق ..هريغو أن اك ايارترضرالا هجو وهامتا تارثلا

 : عجبت 3 لاهيا لاق هبهجو هب مما ذا اروهط كلذ ناكر ذم :علا كلذ ىلعم ديما بريد

 و

 ( قل برعلاناسل - 20) 1 ١



 لصالاءاذكملا عف راواهلوق

 اطقسهمةلعلوهملعلّوعملا

 عفرا ض راوألصالاو

 لادوىرخال اهلوقةنت رب

 ىرخأ ضرأ ليقتس»

 ء يعم 1

 اع ”اكروهشملاو 1 4 مفدعصي هد ايلاعاعضوم ىنعي ةياور ءاجاذكه در ا اك ا

 (دعد) : لادإا قرح 5 داصلا لصف 3

 ا بُرَصلا فال خنت وو طوبهلا فالخوهودوعص عج نيتمضب دعصلاو بصق طي

 : عجبردقو بطلا ماكلادعصي هيلا ىلاعتهلوقيده.شتساو ل بحلا دعص ىل الا نا لاك و

 كاوا زمهلاىف هرك د لابمسا تدعصف ترعتاذا لب الاثر ًاوتسا لاف كذا ديز وأ

 ْ اندعصأ لوقت راخ اوراغسالا“ ادب اىداعشالاء ارغلا لاق دحأ ىلعتوولت الو نودعصتذا /

 ةسجرالا فور اىّسرعَاذاخ ل ذءابستآوناسا ىلا ةفوكلا ن مأن 6 ا

 و5و -ه ع وه سس و

 ]دبا وتوعشلا ل سووا ١ نسحلاًرقو ع ا

 رخال خدو.لقبلا ياذا مياَمف انا وكي رفضوا 2 عانت راهسفناكملاوه
3 

 00 ةيفاوهأ ار 5 مهو علا ميول 0 |

 مم ماد
 مه سا .

 سسصه»89 .

 نانا 3 ا الا ا 0 مهدصق ىف ىأ ا

 نامعوماشلاو قار ءااىلارادفغالاو نيلاوزا.جلاودضهلاداعشالا رامى لانوتيكسلا ا

 2 هو دو هو

 ١ نمهعوجر ردم 1 اقدعصموهفهريغورفسف 0 ءنالاق 2

 تاسح 0 ا 0 ا

 هذ 1 ا

 [يقعالا لاه فدوى نسور ْ
 سم و عو > < سهو قس سو

 يعض ايي ىسشعالا| ع نعى تح #3 لئاس براس نعلن اف

 + لنك داللا قل اادَتس لابو قتراوهفدعصامأو ا اا ْ

 اذادعصشبللا لاكو ادعم رلا اهب تيهذفاهعارم .*تذدماذا اداعصا يق للا تمكصأو

- - 

 1 ع مص ع 38 سس 6 « ”-<- هو ع

 نم عفرأو اداو وأرجو أر ار ودلع تمراصاذا دعس رول نا را قرا

 9 سود سو

 داعصالاو ىرهزالا لاك هبفردخا اذادمْسأو دبع سي ىداولا فدو لاك ىرخالا

 يعمدعااوُدمصاوَدعَسلاهقبءامسلا ستيم اكىلاعت هللالاك د ىلع

 عع و ى هو دس

 لاك تصسمن طد 0 ف بترو ددحاو

 :دسمالواّدبضفانال ٠ 03 د عسسل كرار :
3 ََ 

 و عاتق 0 دس 05 2

 سعنلا دعصتو دودمم سفن "ماو مضل دعسلاو لعْوش ىد_عاصتو مالا فدع ضتو

 احب



 ' 4 (دعص) لادلا فرخ * داصلا ضف

 مس هه آ

 ىأحاكنلااًةّيطخ دعست مش ىدعصتام هنعهنتا ىضر رعلوةفدسعونأ لاقو ”لعقش

 8 رس ادو سدح 0-1 6س ضاع سا

 هدعصت لاقت ةقاشااةمّدعلا ىهودوءصلان 0 ىدهجاموىم ثفابامو ىدناك- 11

 ىلا مهضعب رطنوهوجولا نمدوجولا برشل هلع ٌبعَصلامنا لبق بعصوهلعقشاذا مالا

 ةعروةقوساوناكربشملا لعناك اذاوءامنك وءارظناوناك م هعماسلاج ناك اذا مهنالو ضع
 هللاو هانعم ًدَعصاناذعدكلس:للاعت هلوقو ديدشىأ كي رحت امدعص باذعو ةقشم اد هصلاو

 ا دعصهيفا اوفرعنل اوقردحب ردلا ىلعو هيلعو ليا ىفَدعصو دعس دعصاذ ىأاهاشاباذعلعأ

 أ اماف ىداولا لفسأىلا بهذي لو لمسلا "بي ثدحن مبهذريغالىداولاوأ ضرالا فدَعْصأو
 ظ ىل يالا مابه دقادصل# وسسودذأام

 2 س ودب سو © ع

 عرفو دالبلا اري سدعصأ 3 ىيطم ى زم مورأ ا نيرئاماف

 : لد 6-0-1 اا رادار 0

 بيلا س9 ساتن

 نمع ارفالا نال 0 يس قالا جتا نهرا

 | لاقي نينعملا“ راضي ا دعصكا ذكوداعصالا نععنوكم ورا دحنالا عن وكيدادضالا

 ظ ناك د اعصالا ىنعع 5 روك ذملا تيبلا فد عصا إ |وقلعح نذهنمردن ااا اوعلطا ذا ليما ىئدعص

 | عارفالا دهاشو داغضالا نعرف ا ةوقناكرادخالا قيل نر رادخمالا ينعمعِرْفأهلوق

 رعاشل 3ك |وقداعصالا ىعع

 ىو ع ع2 9 9و9 س 2

 يوصتوىارفاةبمافو #3 يبس نيح نأ نمو ماا

 ١ لع ا 0 هنآديز فأن ءىحولاف بيوصتلارهنارتقالداعصالا انه عارذالاف

2001 

 ا لبخبا ىف عر اروطو ضرالا ىفاَروط دعصأ تيبلا ىف ىنعملا نوكيا ذ#ه ىلعفرضرالا دعصو

 قى امانلرق لا هلا ب او>و طربشلا تاودأ ن نمامهالكو مو.لاى رثامذاو قورو
 هاد 0 5

 عنا وزال اب هةلاجر 3 اغار اوس دونم ىلاثلا تملا ١

 نبنالبعسق نم مهلك اوناك مجال ( ماع لوا طوعا ااا

 ساو اح راس لاو تس © ه5 هم سس » عم

 1ص هاوار ةاكنمهديال 5 ىطضم بنج اف ناعم تهل 3
 ه0 _-

 7 امك سو

 قود يلعو هفوملا عملا اءاشتزاو انوه. كأ دا درعص ىب وهف«رحر فثيدخلا ىفو ش

 6 3 - او م ع

 ملسوهبلعهّللا لص هّتغص فو لماع ىلفسأو ىالع ىلا ارطن فى ًاديوصورطملا فدعصفثي دا



 ٍإ اذكحالدرم مفأ هلوق
 اًنيدياب هلع دقعملا لصالاب

 كررص ىنادمملا ف ىذلاو
 هميم عنا ةرص عجبءارلاب

  (دعص) لادلا قرح * داصلا لصف عمو

 فا لوتي ظنت تيدر لاك لك و الرع رم هر ةلدرص عا لجرال برعلال |وةةرعثلاف
 قد م

 فرعىأ هر و هر فرعهدرص فول لاقيو كرش ةآرخو كل مرك, َنمكلَمْوَل فرحت 0

 ةيص بن مىجسدراصلاو يو نبللا"هلءلقلا ةقانل ارسكلايدرمصل اوىرهوملا كب امزارْشأ ا

 ىارلالوقببارشلاهبلابسن سوم دخرص )ل نافطغنب ف وعنا
 3 جه ساس ىب مس حك 0-000

 «لةشاعنيعلاو ٍموقلاسْعششع 2 همحرط ىد_>رسصلا مطك ذو

 هلبقثالمصأ عفرلاو لاق 0 عيبا عاطل دباب اوروىربنءالاق مونلاَدللاو

 59 مادو ةهجاعو ه ص نس

 هقئاشب / هنا( تحل >رلا ىلع # هديدج تسل ناك لاب رسو

 لوتك فلا نم عتب د 0 0 نبقي اف ْ
 هك ام

 مس كاع يناس 6 ع 2

 رب اسوس نون دس 2 ا

 - دن ص س9 ع هم هع لان ع ع م 9 توض9 عود 2و ءوارس

 اموصت ما ىوهلاوأعقدعصأ #23 هيأسع نعدهنلاسي ال نكصاف

 د2 <

 مادعصأدارأ | و اهعضاوم بن رغنماده دو 4 1 ونعني اهبل ةوءاسلادا ازفهنا عدا ارآ ا

 تاصو دى - اس تنبأ تا سب

 ةدءاسلاك لاع عفت سم ددعصم لمحو 00 0 نايم

 0 2 و 959786 نمو صدي صو
 ملا نقلا عرف نبش 3 ةدعص»تأ رمش ىلا ىوأي ةيوحنبا 1

 01 هع و هس

 | ةيقعلا دودممءادوعصلاو دوعصااو مول ةكؤمادعاصو قدرطلادوعصلاو

 لبقم ب ميق لاك ةقاشلا |
 همر 2 ومس وب دك 8 ع ل 2-6

 ادرعأو لوك لكو عدءادوعص د ةيذث لمبسلا نأ هثدحو

 ا 0 قع ساس ع

 لاف قارا ماع ل هاب ان شادو دردمتكا وأ

 0 وطاهعلطم“ادعصاهل « لعافم اوفلاَساسناو
 ض 2س 2ظ25ط39
- 

 / ثللا لاق ل ا نقلا لفتة كل اووعصلاو

 00 ٌرعوزئاجعو زول مدعو ئاعص عمباو طومهلا دضدوعصلا هريسغو

 رس كَ سس دب لس يل هس قوس قس 9871

 | ١ درع سلسال الو وتس لتمر ال للخو ةدعصالا اهعجيو 1

 100 طوضقراد الا نمو دوُهصف عافت رالانال كلذ

 اا قدماقترارفاكلا لكم ةدحاؤ رسمت نماوانلا ىف لسحب لاقرو

 ٍْ ىأ مالا كلذ دعست نش ساهنمول اك ةسحصا ملاكم دوعت مث كرو لفسأى لات تطرق

 نوىس



 3 53350 0 7 1 ا امل د0 دع ا ل ا ا
 : 3 ا ا ا

 5 (درص) لادا فرخ « داصاالسف

 ملا بطخالا هلاقيوهلوق هللاش : ووظعلا فدي راقلا نول مهل نر راق ةيدرتلا قلق ل
 - ىو ءو

 ىعسلو حابحملا ةرابع نيكسلاف لل - > العرد قيال ةرضشوأةبعشفالا» ارتالدرصلاو هبنول ف التخال بطخألا

 0 فؤحبا

 نانا اللب خالاو درطو رص ناو لاك خش ىلار هش مزق ضرالا ىفالا هارتال هاضعلا فدحتب نوكيىذلا ىلا

 وهف هسا نلف قعفعْلا قار ءلالهأدمم دس مهدح ناَدرصدرصلا 2

 دهاحت : نعىورورةصاكرصرصب ولافدخؤي ى>ل قس مل ضرالاىلا عقووأ لوش ْدْخأَ

 ١ 0 1هركو كمسااالا ىنوجلا ديصنم بالو يدون باكيداسبال لاك
 ا عمليربسجو درصلاو ةنيكسلا تلبقآ لاق م بر نم نيكس طوق ف دس هاك ع نككودو ريطلا

 ْ ىأادرصاسح با لاقيديزونأ قس لكم صلاخلا تصل درصلاو مثلا نيج

 ةشنأو ارسم ىأ ا ةرصرحلا ءاقسودرْمص بارشو اصلا

 ويعم

 سو سو ا و م8 < س ل ه) هاد عو تا يب م

 اهعوجدك- لا عجوأ ريغ ىلع ةدجرابرشالا هلادسنلاناف
 2 د ةرم د دس

 كا اذ < 00 ألاقو مهيوغ مهطلا خيال ح اور ًاوضدرصةسفا مل

 هس ا كوه » ى عد ة< 1-0-7

 5 ةربدأاعضومىف ضب ارو رضيت ثرصلا ةدسصوأ درصِبْذكَو همعون مهلك ى أدرمص ش.>

 الباف صدى ارلاى ءاهاباو تاذ م هيفيوم درمعيضولا كايا رباذا :

 راج ىلع رانم *« اهتمئاد درصلا عضاومن 12

 ] ا رثآ نم صرفلا اره ىلعنوكي ضاس درَصلا ىرهوجلا رانلاءاهبتنت ةفشافز ريدا لع

 أ لعد وكي ضاسلاك ُدَرصلاو عم اك عملو ريعبلا انس نوكي ضار دّرَصلاَو هدمت |

 هيأسص اربد نم ابي هسنمحرسلا عضوناك اذادرَسسرفلاقي وسل رفا

 ظ نا هناسل تحت قرع سرفلا نمدرصلا ىجدضالا لاقو درصلا هللاقن
 و ص صه و

 حل اأن ساو ردلا فك 37 ةعصوذ ةماعنلا فضخ
 ص 0

 اسال نانطبتينارشخ نا ءنادَرصلاو سرفلا ناسل لفسأى قرع ُدرصلاوهدسنبا

 قعصل نبدي زلدشنأو تالا ناتْسناتر ءناد سا هامش نايل

 9 دو هع

 هلاك كنيس ينام خخ شلل د ناهز نرسل ثيل لاق نارّدىأ

 ىارلا لاق را ناتس فن 0 رايس للا ئاسكلا
20 22 - 

 درصلا لماعلا د حَتتاَعَساَك #2 7 قون عاشو عب 0

 ثلج رح

 ْى رَملا نعم ذه ديس نبا لاق داك قو هام علظب م وامها شتر لو رلاوريسعُساادَر هرصو



 | يول نمت ياخ ت١ 3 ا ا ا ل ل واع
 ]17 ب 0 8

 (درص) لان فزع » داصلا لصف 2

 و < سو س حاس 7
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 هدي رص غأاارش *اهتمنوقسد 3 دروع سد نا ةورعةربررعلاقو كل نودؤسدير دنلاو

 عاممصو و ع 01-

 هديزحرخىأ ادرمصءانقسلا درصر هعطقى أ هيرشدرص لاقي ىرلانوديرشبندمتلافو

 تارشو هل.لقتءاطعلا ىفديرسصّنلاو دربلا درصدسخا كلذ نمو راحلاءايملابى وأدق اعطقتم|

 عكةهاعو .٠ هءاب 0
 ةنملال دنا ثيد ا فو اليلق ىطعيو الملف قي ىذا كاذكو الل عاد رعم طبضرطتا للا لخد.نل هلوق

 ْ رسل رادو دفانلا نعطلادرصلاو هلاقءاطغلا درصو اليلقىأاديرصتالا 0 ها ثددتلا

 ةو هع 2ع - 9 ع ل مص هل 2 0 2 -

 رشم علا لاقو هيدرصأ ان ًاودسرلان مودقت اهدرصاووههدرصو هدذح دفنا درص

 قدزر دلاواربرح ىطاخي

 لابثلا درسا نكلو * فاه رقعاشباف
 سب مو ع

 بيصت نأ هلاك باوسلادارأنمنيسعللات يرى ةديبعوبألاقو ًاطخأمهسلادرصأو

 امهوضو مهسلاو عا ىلا رن اومرصلاواكلا ناس قف لام ًاطلادارأ ندو ىلابن

 ا و ا

 ا ”رصم مهسو ديس م برطخ لاو ذقان ىأدراصودارصم مهسو ٌدضادِه ىلعوهف

 س سر 5

 ارح - الا لافو ببصمىأ »دك هريصم عسل أن يصر هظ ىلع #3 ةباصالا فدشنأو ْى طش ىا

 0 فرهزالا لاو روفصعلا قوؤر' اطدرصلاو هأطخ أ ىأ هدا أكو ثوملاء درس 23

 بيؤذى لوقو رفاصعلا

 سو

 در هيو ىثاوح ف 0 اهتمارحابصالا عمتنابتسا ىتح

 وى 2و

 لالهلا دمج لاق ثادرص ع جاو هلواضتودتفخن مدرصةنول ىبشاح ند هنادارأ

 امسكت ماذا همسك محفل 2 ةاض فوج فن ادرصلا حوناك ريخ جوملا سون اكهلوق

 اهوسا مجهلت و مدقمن أك

 لحمي رصوهأكر ثؤم
 َراكْلا "لغلادارأ لاك هنأ كرك !امهار انعكورو دهدهلاودرصلاو «زلاو هللا عبرألتق مأ مدل ةدامفحاسعأا

 امنال لكلا لةقنع ىتجلرصنالوىدؤنال ىهوتابر كا فننوكن 5 ىلا ماوقلا هب وطلا يدعم

 هتوص نمريطتت ناك ب رعلا نالدرصلا لتق نع 2 0 هلع

 قاولاوهو لل:لاوهوديرصتلا نمهمسا سصدوهركا منا لسقو هصْفّشو هنود مءاشتتو

 قو هناعاوءاسالا نماس عاطأهنالدهدملا لق نع ىو ةريطلا ادرولتق نعى منو مهدنع

 نكيملو هلتقنعىسمناذاناوبحلانالامهجل رعتاف درصا اودهدهلا لق ن عدم منامأ ةياهغلا

 لاقيو ةلك أمريفلتاوبللا ل قنعىمتهنأك مالا هل عر لكي :ررضاو أ همارت>الكلذ

 ندر سأرلا مخ عقب أ ارئاطد دمصلا لبق ِ دل الخلا ىقعمفف ةراصف حب رلانتنمدهدهلانا

 نع 000 وا درصلا لدن ءمرخا ب -مثيدحلا فو



 و (درض) لادلا رح * داصلا لصق

 سلع 5 -

 ةدصدصلاو 1 مادا ا م طلا(؟ داَدَصلا و هزم
 و9 تاس ع9 ىو 2000

 ادرمصدرصي رسكلل ا ندرمص هن م هبل سن ل ديلا مازن وسلا زد للملا رض

 و يح سل ©

 موز درصلا م ءالاو لاق دريل أ يمرس لاا ىدرص موق ن ةنرصوللا

 سس دل ارطع * ةءورلاق
0 - 

 ءارضخلا ةر لالسنياغلا ف هتازكاذثيدحلا فو 0 315

 لئسثيدحلا فو ديلخلان موري ودزلاوغ ديرصلان مدر تا علا ارصشلا طسو ا

0 2 

 درص موب درتلا ن نميكتوب ىلا وللا ور رشا اعفادرصرحلا فتوعامعر عنا

 ىدعملال اق اهدرب ًاوغوولابجلا نم عي صناكمدرصلاو رعولأ دولة 2

 ه هم و هواك د عع

 00 3 اذادا رولر عامل

 ا م دوو حت اييس# نمسا انعص و زلال او 3 لاق 3 00 كد 1 ل

 اد هرب نأ ىسهتشيال#اد الا عجاسلا لاقاسعب رزسدربلا دح ىذلاوهحاععلا فو هيلعأ|

 هتيطيالودربا هيلعتتشي ىذااوه دارضم ل رفا لاقف ل جره ةريره أت يدح فو

 دارصم ميرو ىّدعممدران ير ذارم دلو دادخالا٠ نموهفدربلا ىلعىوتلا ضي ارم هملاو

27 

 رعاشلال اق ردا ارصوادرصت اذ

 ص اهراس سواك 2 هاوس عد عم ,

 ادادحتيسك اهيل * ادارصماّةحرحنيأراذا
 1 و 2

 سلئدتدراب باععسدارصلا ىمصالا 4 رلاهرغست دراي بام ىد نضل 7 درصلا و دارصلاو

 دربل ا اهلحتنأد قتلا ةععنلاةديرصلا نارعالانبا هسفءامال نقر معح اعلا فو ءامدف

 ىلارعالا نبا نعابب نوم رلااهلأو جاد بريا مكحلا ىف 5 دئارصلا اهعج دارس

 دئارصلا موُهفانْشعَءرْويو 3 ًامراعوربرهلاوشا كرم دحلا
 عمو دادس دع

 وهوا درصءوشلا ن ءدرصو دورصعلاو ةدراندرص صرأو رزهلاو تأت ملف ىوربو

 لاق هاد هربص ىف مص لاقاكهنعدرص ءيثنعيلقلا ىهنااذا ىرهزالا
 وو م ك5 سا كه

 كالذو دمأح هريس هن اك هندوُن نمار مو زجدرصودرص حجو درصلا )شاف صودقو

 ىستنادرص

 يدجلاةغبانلا لوقو

 ,0ةع و 7 2 يي

 2 2 ا بو 4 و

 ضرالا ىلع هنو القوا 27 رو انا 37 هيد نب ف افحلاقو

 " قاكباكونامروه (؟)
 ما سوماقلا

 سوماقلاف داز (؟)
 لح طبالعكد صا نضل

 ميد هما ليدهل

 لرتت ىأ عدت هلعلو ىدتهلوق

 ازكح ليحرعشهلوقو

 نيسشلارسكب لصالاب
 ادهمصت او نيعلا نوكسو

 ىبدالب ليجوهف طضلا
 لبجوهفنيشلا غشبامأ مشج

 ىاكبالك ى وأ ميلس ىيل

 مظررعش انهو سوماقلا
 اضيأنععلا نوكسونشلا

 ما توقاب هركذرخ [لمج

 م وينعم

 3 هن اك هندوُد نسم هلو

 نم هناكس اسال رابع
 هآ دماح هريسة دون



 | ةراتخاليسلاةسارق
 اذالسسلا ه-صساسالا

 ةبقع نم عنام هنود ضرتعا
 0 ها هريغفتذخافاهريغوأ

 الانا جا لا دى نما ا ل لاا دلال يب 1000
 : اه - 0

 (ددص) لادلا فرح ب داصاا لصف 4

 َكْفَتسا اًذاٌلْسَدلاَدصلا قبو بئارغا مال اهيناعم هرسقمل الرع ىتلا فو رخلا نم ىهو لاك

 ع 4 2 5س دك س سس

 رخو ةمعص يشع رعاشلالاق اهريغتذخ او 0

 وو ع سس هرم ع ه 7 2 مس اس ساو حاس

 ادَصواهموُشدَح نع ثندداص د“ اوشا اذا

 ددصطساونما فانا ٠ 2 ىطاونمَكادركَ ّمدهلا أ لوقو
 ددهء دمهم و د و ص اك سس م

 هتاف حسا نمامأ ل جوزعدتنا لوفامأو هنمك] قتساأمقدر طلاددصَو دنصقددصلاق

 لضتيمتاذا قدس تالغل نالفْئَدَستلاَقِب ,هبلعلبشتو هبلال مول ضرع ام ع

 َك 1

 رعاشلال اق و هيلع آى ألتي ٌدصتلاعب ددص_ دددئاضب د اهم لصالاو

 هرسس6 ه5 ه-- 2

 لعل اودصتو توسلالا 75 ليم مويفىدأو تي ارامل

 ا فوت عم اسما لاو ٌكلاشراصو كش اموهوددصلا نمدلصأو ىرهزالا لاق

 ارادلاهذهلاقي ثاللالاكو لاقل اوهوددصلا نمرإء لعل مق# تنأكأ م 1-0

 لاك دسعو لاك فراظلا لعضئاتلايقىأهرادددصىرادو الاقى ًأهذهددص ىلع 1 عا يف اق نا سمو | نك سروال 2

 هلت نأفىاعت هلوق نعم نوكينأز اف. ىرهزالا لاك .ُنرُملا بعصا ودها تدكسلا نبا

 سدح نم ىشو بيو دديدشنلاو مضلابداّدصلاو ليؤأتلا اذ ه ىلع هملا برت ىأىدصت

 غولا لبقو نو ماسْنأ دنضا| هدس نا صرب ماس سوق مالك فوهديزوبأ لا اذ 5

 8 يو كس ميا 04

 1 ريغىلعدتادصاا امهم عجلاو عنولابهرسسف #4 دادصلاأر اربع 0 بوقعي دشنأ

 ىرهزالادشنأو سابق

 وس هع

 سأل ةريدلادادك قح #4 اهلى وطلا نهئارم ا ىأراماذا

 ودود لكم ىف طق ريدي أاذا فوملالك رهاطظلا سن ستمثل

 مهضعلاىكو رو ءاملا ةيذعةيكر مسا لبق يا مسا ءاذص و ةففنح أل وقاذه ةوالداقداص

 ددسع وأد شنأ ءاذصك ال اوءاملذملا اذه

 ايرمَْمءادص ضاوحأن واخت « ىذلك نيج واو

 ىهشعلاًةسعنيرارضلدشنأو منالاقف فعاشملا نم وهى رع ىلع فال لقو

 ا ريم[ دص ستاوح !نمنسلاخ * ماه بنين دو نم فاك
 5 ف دن“ ب ص

 امص نأ ل فاوحاص دساذا :*« ةدادوالو اوعءامملاد درب تود ىر

 ملف داملا فالحب ا ىره وحلا لاق 2 مهلا ادصل اوعي معصعل و

4 



 و كح د لاف يرتااه داق لول

 هه و م هدمه و 25 هم ء
 رمشصلا ءاكملاف يقسو هما اتلاف ممالصتل نول بوزعلو نوي لم

 قفص ذه قص ءاًعقذافف اك يك || نال“ هد اصل ةقيفصتلا لبق و ق.فصتلا هي 4و 00 | و
0 

 ُ و ص

 ازهدصد هواذهدصرقهنمو ثار بهلادصاو فايتر را ىرخالا

 5و

 6 فيعضتلا لب , وح ىلع ٌتوصلاو فصلا ةيدصتلاهديسس نا هنعدهجوب ضعي ىأ

 ع ده

 نوقعي ه.سدهز رم ددقواءاهبوسس هلع دقولاك ةريشك نفور فى راف سموا

 تراك دّدصيددصالصأو قشصاذأةيدصتىَدصي ىَدص لاقي ىرهزالا انرحأدسعوأو

 كل ذلاكلاك ّق اقل تصدق هالاوى :رافطت صقاولاق أك ءانب نهادحا تلقفتالادلا ئ

 ةذملا طْلغتن أ لبقمدلاب طلتخلا سف :رلاهؤامح ردا ديدصو امهرتغو تيكسا|نباو دعوأ

 50 و دسحلا : نملمسي ىدلا ميفل او مدلا اوه 7 اله ديدصْن مق سي ثيدحلاف و ظ

 2 د وءامدن اكىذلا ملا ديوصلا هديسنبا ٍديدصاا ولهما اوهانا نفكلا 08 وأ

 لبقو رانلا له دولج نمل سرامتارقلا فديدصلاو ةّدملاهسفراصىادَدَصَو حر اًدَصأدقو

 لاقو 51| ىمتكلذبوديبشتلا ىلءاؤتب وذ ةضفلاديدصو  َرْبَحَىَحَّنْغَأ اذاميهكاوه

 نم .راذلا له نمل مسي امديدصلا لاق هعّر ديه صءامنم قلم وىلاعتدل اوقف قم وأ

 ا اتنع هلك 2 ىلع هتك دامدودصلاحز را رتسلا 50

 ةيلبخالا ىلا تلا ليلا
 يدع هات ٌتَس#2 - هو 9< 98 صا ع

 الهم نيدصنباضضتثكو 5 الأ كتل غسل 0

 همفنيسلاو لبلاك هارتباحسلا ن نم عفن اا لاو ةغلهمضنيسلاو 90 ادا ماو

 دحاولا ىداولاو أ ليحلاوأ بَل انيحاننادسلاو هبعشمف ةاتنحان ليلا ادصو ىلعأ

 ةميلاق اضي؟نائدصلا امهر
 9 < 0 5 ناس د و دهس

 اهي راهو مارد #2 ها

 1 ا 111 7 1 < -

 ملاو ءاملا هيف لسير يغص بش ىصلا اكو ةيلمخالا ىلل تهد شنأو نالمملاناّدصلا

 ىأهددصولءوهددص»واذهددصاذهو كإفساامددصلاو ةحانلاددصلاو تبناحلا

 دصقلاهانعمو كرد ضوههيونس لاه ءهدسن الاف دْضَعَاٌدرَصْلاَو  نرقلاددصلاو هلق

 اذدادشلابا رعالارداون ىو ين اداة تا جقلاومدلا

 : لن مدن ا وج محو

 هياوص للا برطضاامهلوق

 ملاوهوةًارملاه»تدطصاام
 شماهب ىذت سغددسا |هبتك

 وو هملع ل وعملا لصالا

 ىيبصم هأ' سشوماقلا صن

 ورعو أل اق ودود لك !لاق ورعو لاك دود لل ولاق ظ

 (غ) برعلاناسل ب 20 )



 0 ماهع نهارأدقو هلوق

 وو

 د لادلا فرح .* داصلال صف 0

 هللا مّركا ع دقو سعثل ااهيلعتجاذااهّرحدة كيلا ةبلّصلا ىودوضيص ةرخض

 ةدئارءاملاو ةديدشلا ةرفصل ا ىهو دوُُكَص عجباهد امص نممعصلا ياسا تاوددهسو

 ىلذهلا لاك دخاصوم هيلا لامو هنم عّتْسااذا دوغ دست نالفدلا نالفدتيو

 دم ىلا لاوملا ىلا تنم * ىدهشم ساراابأ َتاعاله
 دى مو 5 م

 ع

 داَدصْوَع منع هارادقو #2 اناا لا عر : ىتاطقلا

 0 وَ

 ا لاك اماهدصو لحوزعهللا لاق لال وتلا ا رحل ءهدصلاش.و

 0 هجولا رسال داولا< .ةدوكيىذلا ل كاوهون يالا قامو مصل

 0 هس 8: 2ص ص122
 ا ٌةَصدصَيو ديه نعَدَص فوُدصلاوٌضار ءالاَدَشلا 4 ةعراضملا ىلعةغل هءفداصلاو

 ْ أ لاك اضيأ دادصوُد دا اوصةوسنن : 2 ا 3 دادصموقن . هتاف لودر وضرخأ ان

 ! ١ سمشلا نودبعياموقالا فرعتملوتأشنامالاهيلع تناك !اًةداعلا ناسعال ا نعلاش هللا نود

 0 و

 لي زتلاق و هفرصهدصأو هنعهدصو كلذ 0 د نر

 مامهلا تملا ضراعوب * حنت ”ةلاعن صادم

 ةقرلاىذلءارغلادشنأو ءلصأل هدوضو

 حاولا فون ن عفا لا دردج و مهنع فيسسلا,سانلأا هو

 هداشناباوصو ىربنبالاك صنلا اذه ىلعهريغو ىرهودلا هدشنأ تنبلا اذهو
 ومس 27 هه 6 هد 7 و

 سوعو د <

 تقع اع دن هس ني 0

 ىرقو ول مبا برشامو لبزتلا فد يتوج ادم د صو

 4 و سا 3 - 8 أ 0 و

 لوقت ىر هزالا لعأهللاونوضر ةدنو ا : وانم 3قأك نوم و نوحغد نو صم تودص

 239- و نر 7س ني ع 2 ع ٍِق 2

 سايعناة* ارق شور كسب نودصو بتخال وبوسي شندي
- - 

 9 يود د قو قي

 م 8 8 ع

 ا 0 ا

 لدم

 7 ا موقت نم اهتوك اعدم ئعلا 0 ا هلوقبامتداع ىهوةداعلا اهتدصف

 6 زل تن نام ز يا كم نام ل ين "ولا ل ا ا ا تلا لل دا سار معلا دع يد "0 ا د

0 
 03 ديالا" وشم / . 03- : 1 م
 00-0 ا ١

 11 01 ذأ 0 ] 1 ز ز ةز] ] ] ] : و ماسلا

 3 1 لوقت لد ,دا فنأ عطش م مرخاو ءاملاىراحت فاو للا او*“ مراخما سو رنءقاو سلادو دص#

 ٠ ٍ ىحو 0 تا ع را تاق مبا مالا هذه داك فس يمهنع نانا ودم

 1 | م ادمدصدسو ا را : واتلاولاقك كاذنعدصال ىنابعللا

 |١ لعو ىرهزالا لاق نوُكّسصيبىأنودصي هنم كموقاذاث للا لاق و نود 0 اومختا ا

 4 : ادصمد_صاهرمأن ءانالف َتْدَدَص لاقي ستمو لا لم كار قساعنالوق

 3 دصيصديملا هولا ب عل وج :ىنعملا ناك اذاغ مزاللاو عقاولا طفل هرفىوتسي صب دصف
 ها ل



 دق ا ا ل ا ل نة

 شكيت رم لاقبو رثكوهضددرتدقلعفلا نالديد_كنلازاجو قرح بوو جوش لج 0
ْ 0 7 
 ديدشتل اهفزوح دم_ُثمرصقوهلوقو قرخل اددرتك ددرتن ال مدل ناف مد مل ةتالو وذم ا

 لوقاضيأىرهوملا ىحو درواما ده ىلع سابو ددران و لواط ءاننلاوءاميدسشنل ا نال 37 ١

 حوررود> اولاد مر صقوملاعت هلؤقرك ذو عسمجلا دم تملاودحاولادبشآا نأ ىاسك لاا

 لوقلا اذ_هفئاسكلا طلغدقو لاق عجبا ةفصنم سلود>اولا فص نموهفدسسمامأ

 ةدم_ثمروصق لايف ةعامعللعء ءاهلاهلدتالا دشن أألا يعد تسود م نوكيفديشلا

 عا 727 د1 يب نا سي ا 3 00 ل ب يع همي ىف دة درج دي ا ع 0 يس ئه 2 هس ظ2ظ55175”252تد

 اف لمعيالو اهناكم نم كرمال ةيلصلاءاسلملا ةرغصلا دوُصلاَو ةديدشةسار* اهددودد 1

2 
3 

 ا (دنط) لاداافرح ه« داصلاونيشلا لصف

 سول

 ءاهلانتدسَسملااواناهنال قاسكلا ىلع ىرهو لا نممهو اذه ىرب ا لاق يبل ة دم

 لاك هتلوطاذاءانبلاتدمسس لاق. لّوطملاوهفدستملاامأو دشلابل |ومعملا ديس ليقف
 -تعو

 فورءملاودقاسكلا ىلعدارلاهرك ذىذلا اذهو لاك دل تمالد تم عجااذه ىلعةدمشملاف
 سل ت9 -ت عو

 ةصص# ىأ ةدسشم مهلوقنأ اى رب نم بهدم ىلع قاسكلال أوقىدنع هب دقولاه ةغلالاىف

 مص اى دهسو

 رحت مَ 8

 نع 0 راما م|> يا اه :ريغي ةظفلل | نعهمف ىغتسد اميابننمنوك وجع - ةدمشم رز ودق لاش امتاو

 ع

 قانكلال 2 اذه ىلعف فاح مهل اوقب ضال ةدحا ونعم ممادغتساكو عدو
 ولو< 9و

 رذعندرصلا وماهلادكدقودرصلا اورماهلا توصدتصاا (دخص]) ) "لمهملاداصلا لعف )
 و سس 5 3

 سعشلا نيعدخيصلاو #2 دخاوص ماه طارفالا نمحاصو #23 كشناو توصا دخت ادْعَج

 ه < هع و س5

 اندك لاق و يدش دحاصرسو هدا َباَدَسساذاريسملا دعب دش ذو اهرحةد لدن ىعم

 98ه < و اع

 لوح ةاسو ريد قولا دمنا اوداغالاو مهَدكصو رخل ,هدهصو رهط لاه اك

 ل و ل وه دك 2 مصاص ع

 ديدش باعت نعةريخالانادْمَصو نادحودح دو دودو داصوهيإ دج دقو اناردص

 هس 7هءو د 5-لا هى س 2

 هش :لاقيو هلع تسجوأهتقرحأ اود .اصأادخجه دفن سمشلا هندذكو ةناددك "هلدلو رملا

 نه هوك وو

 داو ةدقتم همم دوصص ةرحاهوةرجاهلاةدخاصلاو هند ىىأ هنادصو را نادفحىف

 ع لوقو اهلبقّسا و سعشل ارحب لص .

 لول اللا ة باشا « انظم“ را يلام و

 ةرضكو زا ةدسشف معلا لابو 500 دطخلاكادكو بصنملاردظصملا |
 ا و5 ى

 5 9 ١ ه3. ده 5

 ىلا ةمظعلا ةرغصا ادوكصلاو دولصلا ىشو * دوخصلاةرئصلا لثمءار جد دشناوديدحلا

 س» بدودعاو دع

 لع و املا واوا : ئنالو راقثما فذ يالوئثاهعفربال



 ١ 0 مد 3 ا 3 نيشلالصو عجم

 ىشعالال اه كلكا دهاشلاو هج ةرامعىأ

 كبش ةهللا دعاش ا: ىدهاش ىلع 5 ةمعنكلارفاك ىيسصتالف

 ا ارعالانيادشنأو 1 رومان نح | ىلاعت هللا لاق ىلا

 هس 8 أ عقد

 :وك د مميلقوءاورلا نسح 3 وسلا ارددلل

 هع و

 معاد

 و < 7

 داش دوس 00 هنن دع دو 0

 و ا

 لاقفريلنا ئرهوحلا هيدر ةأوهعفرودرهشاذامذلاوحدملاو ريشلاو ركنا ىفتالفرأك د نالفداشأ
 هس 2 صال

 هندشود اش وهف ناسبلا تأ نضهركذ عدو هعاشأ اذا ههداش أ وهداشأ لاق و ةمايقلا عود

 "بيك دشأ قف كتوموب تقر ونا مسالا لاغو ديسك ذنسو# ىرباهتمو» لك لم

 نمةمهملالاذلا,باوضلاو فصعتادهو روصن موا لاق تعفتر |سعشلاتِدوشو ئثلاب

 نمشلا (دش) ةمعملالاذلا فرح هرك دمسوةنمأ تدب ةملعو ةماوعلا اوهوذومل

 وس 4 منهو س و

0 

 شلأو دمّسلان بل ادمكملاواهيَرَصَللا برعلا ضعب مسي د قولا
 0 ا 06 رع 2 عساس  يثل عا ]

 روكوهارذ فريطاافاس لك هلاوا ضم هداش

 (عسادستملا و دحاولا د شا قاسكلا لا 9 روطملاديدشتلادّسكملاانبلادسع وأ لاو
 اني

 لاق ديّشلابلومعملادمكلاوبغ اذه. نءل < قاسكلاو ةدس نبا لاق هنعدسءولأ هاكح

 تاوقل ثم عجب ناك امددشيءارقلا ل اى ةدسشمخ وريفهناكسلاوو دمشم هريصقو ىلاعت هللا
0 

 دحاولاتدرف در ًااذاف عجب فق ّرفتم لعفل انالديدشتل ازاغ تمس كو ةغمصم سن اسثي ت ترص

 ١ كلذكو م ءاَورلاو ناسلاالو ريثما ءءانعمده مالو أور نالغلام م-هلوق فركب وأ لاو

 1 هيب ئرشعاشلا لات مدهاتوُدَل ناله سرق ةفص و فارع فدشنأ كار ءالاننالاق

 لاهوة ساعد ري وسال قيرهودبدنلا صال ثيل اند .وركمانِدنا

 مثنداقو هردق نس عفر ىأ هرك ذيداشأ
 00 دوعرس لصاشأ

0# 

 ٌْ يلعذاشأ لاي ءادردلا فأث يدح فو كيحاض ههركيام كتوص عفراربعتساف هْلوط اذا

 توصلا عفر دامشالا حاصقلا اهعافتراو سعشلا عولطديوشتلا ثيل لاقر 9 كاذريغوأ تناك

 0 0 د ةوحوسلا خاص طالب أ صتخ نسال وااو لرسكلا

 2 مقفرو هماكحاءانبلا دشن يكد قفءانبلا نممكاملكو ديسشلا لومعمدم_ثماشإو

١ 

 لدحر
98 

 ١ : ثيررم كلوف ل ثم فرفضت اوديد شتا هيفزاجرثكي و دس اولا ىفدّزتي لعفلا ناك ناف كلذ نم



 قلل (دهش) - لادلا فرح« نيشلالصف

 هملعهتلا ىلصىبنلاهدعنملضفلا ىف مهول مم هلضفن مدننا مهان 1 عنيحرفن وقزرن مهردنعأ ا

 رخل دو ع أرملاتوعنأ مهسولا# دهم نوعلملاود.هّشتوطبملا لاك هنافادمهش سو و

 للى هنأ ال مواهللاف ف لواقح مق أوا اة هنعهللا ىذر باطما نع

 هلعا ومز ثالث س انلا نصارعا قرح لحرلا مي ًاراذامكلام «+نعهتلا ىضرهلوقل ءادهشلا

 ماذا مكن الع هتتاوءانعم ىرهزالا لافءادهشاو وكنالثأ ىرنأ كلذ لاف هناسل فاقول

 نيذلاءادهمذلا "ةلجىفاون وكنت هناسل فات نيس ا ضا ارعأ ضر : نم ىلع اوصقُ و اوم 7

 اذانح رلا شا ناسك ١| ايندلا ىفاهءاست تدك قلامألا ىلعةسايقلا ويوم
 00 ودءسو : ى هو

 ثيردخلا فو «ادبمشمتوماسلوقأْانأ | دع كش 1و اهلا عنيد مشموهفدلال بس قدهشتس

 هنفعسْلا هنا لس فادهاجتل تق نملصالا فدمبشلا لاق ديب قيرَعلاودممتنوطبملا

 تاذومدهلا ب اصوقراوقرغلاون روطمملا نم ملسو هلعهنتا لص ىبلا هاهمّيم لءَّيلطَأَف
 75 21 حا 2ك 2 واو وم همس 39 00

 ىارهاش هن اك تعمل هناللمقو ةنملار هلدوهش هتكن :اامزالا دبش ىعسو مهريغو بذا ْ

 لدقو لق حتا ىعأ ىف قدا ةداهشيهماسقل لسقو ةديتقةجرلا 2 المتالق

 لوعفم ىنععو لعاف ىنععليعفوهفكا درع لبقو لتةلارذم اركلا نمهلهتنادعأامدشو هنالإ

 هوو هس ه2

 كو ةدهش هند سحاو عمت نمرصعل ممادام لسع دبل اوعبشلاو ليوأتلا فالستخ ا ىلع ا

 ةمالاق داهقلا عرسك

 هو 0

- 

 دهشأو باك 0 ا وتلا لقو دولا ع را بابل نمكأ
 دو دو 3 ه <+همل ا عو و2 جد سعدل

 -- ورعوأ اهل سعىذملاو ىذا دهش أو هرزامرضخ اورق دبشأو لعل ع نع غلب لجرل

 دثلاو هع ا سارت ل

 كانو م نا سدا عم ٌركىذلا دهاشلاو

 ىلالهلار وثني دمج لاق دهاشاهدحاو |

 هنت ست سبيس ري سجس م ب م ب م م م سس نيم

 تلا ذوي" ةياحلااا املا ا ااا 1 نع مخ نا لا اع شا ديو واول 2 0 )21

 ةهستستمببع

 دوس اراد *« اوسعتىرباسلا لع تءافن

 راش سا لس لو تلا ارخنآلادومشلاليقو فردت وهو قدهلا .اديبعو أ هبستوأ 7

 2 مهلوق نم او مدو لس اهيمتمعضومر دولا :..حدهاشن الفل مهل وق ٠ ناسالادهاتلا ا م مولا ؟ةقالاَو ا

 ىورو ٍباَكَك ءالمهاوق

 0. هما اتلعهلدب



 ملا قرو نم قلعت هلوق()

 ليالاح هلع حاسصملاىف

 لقب اننماةلعركشل |نم

 اههاوفاناهتم تاك ؟اقولع و

 باىنم ىداولا فتقلعو
 هيلع هلوقو تحرس بعت

 ءادهشلاحاورأ مالسلا

 ليقةفملاقرو نم قلعت

 هحولاودولوالا نمىو رب

 ىاثلا نم لفوق نو
 رثكالاوهو ىطرسقلا لاق
 ا هأ

 هلوقىلا دوادوبا هركذ هلوق
 لدالاءاذكر و وأ لاق

 همفام نذكالو هملعلّوعملا
 هباذكمهحاورأناكهلوقو
 ن الرعف درك لعل ضو اضنأ

 يعم ما مهحاورأ

 ةداهشلا ناطدهسشتو ادهم ل_فدهشتساو داخل مالو اقري ) 1

 مق لادلا فرح نيشلاىلصف عم

 دهس مصل اورمالاَدعاسو

 ظ
 8ع 5 1

 لاق بيم ماده ب برطلاو 0 هرم رب 51 سهالل تلاق

 9000و

 اذار اهدنع ارمضاح اهحو زناكاذا دوم حا لاقي برغك د هسشيم
 لع لا _-

 1 تاهو زف مار يت هالو ن  فلاطو اهنعاس" اعاهحوز

 وس سس ) ىو و ءو

 تانلا مخ دهشملاو سانلأ ن معسل دهشملاوةداهشلاو اهتعساغلاكوهف اهبرشال

 دعاشلادوهثمو دهاشوىلاعتهلوقو اذه نماهبنوعقجىتلا نطاوملا كم دهاشمو

 دووذلاوةعملامو لالا ارغلالافو ةمايقلا مويدوهّسملاو مسوهلعهّللا لص ىننلا

 دةوص مس همم

 ل يت الل هريس ىا 0 ةدوه-تماهاف ا ا هد>ح ىو

 درك دج هبر دنع أ ىحلا همي ىنلادبه كريستى ليمن يرضنلان ِ ىلا ُدِهّشلاو

 اومن لسقو ةنكلادوهتمتكن المومتانآل اديهشدسهشلاى دب ىرابثالا نا لاقو 3

 قءاب حاج زلاقصساون؟لاكتو ادمهش مكلعلوسرلا نوكيو سانلا ىلحءادهشاونوكسل لجو
 كالبراوم 08

 مهبدكش مهلعدهشتوءاس الا فقدصن مس ريلفق ١ لضم لو شت لس رلا سه أ مهتمايندلا

 لضفالانوكت ةداهشلاو روصنموبأ لاه .مهقدصبهذهل ل سو هملعدتلا لنمئنلا زوال

 رعد ص

 قدح نمفاذهم هءاسنأ 1 دو لمه 3 رج الاف بذكتءاسالا ممأنأ ريسسفتلا

 ْ انما او ا و ماو

 ظ ا و ساقلا بهذم ىلعال ير علا ل امارس و 0

 ظ مولد كلان لاهو لاف ه ف نوعه وهنور ضو هنو ده سانلا نالّدفر مول

 أ تدوم 0 للص نمدهاشلا لف دهاشلاودوعوملا مولاولاكهن اكبفةمايقلا

 ىلسمللاه اس

 7 عا :رابنلا ولبللا ةك الماعرض ١ رض ةر 20 يه عانر فااةالضصثددحفو

 أ اذه, ندرك 0 ا سلا دع ةداهشلا نمدها لاوهدمسن ب لاق زان هذهو

 2 د و 2 1 2 هم اوال
 ءابحأ مهنأ هللا نيبو لضفلاي قلنا نعاو ريمهللا لبدس ىف لستق نم مهل ضف ةةمالا نمل ضفالاف

 دلدع

 3 ْ رضخرط لصاوح ىفءا دهشلا اور ث يدحلا فو ادهش عمل اوهقلالسس فلولا

- 

 ” اروصتموأ لاق ىنيردنعوع أ ئسنالذ لاقي دنهش ت الفد كا نعرضنلالأس هنادوادوأ

 : 3 1 ع 9 2 3 4 2 , 5 3 .٠

 : : تاك مهيردنعءامحأ لبانومأ هللا لمس فاولتقْن يذلا نب سالو لحوزعهللالوقلوأت هارآ

) ا ةععلاو ثعبلالا تر مرتسع حاورأو "اح ماللارادترض>أ م-هحاورأ ش
 1 ١

 5 زعهللا لاف ةيلاخلا مالا ىلع سو هملعمثا لص ىبنلا عمة ماسلا مون دهشتسي نم مهمالءا دهسش

 لا اجب هن جوت



 وات ويلا #5 ىلا حربا ب

 * كادت

 ديهش معةغلشدللا سبب رغيف 1 - مهب سن الو نريشع ملك الى أف نعَتْبغاذا ىأ 0

 رسم لش كل دكر قلخلا قو حوحو احلا“ تاكس» رش لك ىاللنغقثو:زساكي ندنفلار تاب ا 0!

 الاد ةيلاعلا ةغللا بصنلاو ليغف لكن و رسسكيت انة ولاتالبعفنولوقي | ٠
 ىادو سمو كلذو ىلاعت هلوقو هيوبس اك دوت مون مده اشوهف ةداهرصملاو ! ١

57 

 انالحوزعهلوقو انههنيملا اهانعمةداهشلا هللا,تاداهش عبرأ مهدحءداهشفةوقوأ

 جريب رابتر رت

 قاف

 هدرا

 تاذ

 ا باانانلا#

 3كوب د اد :-”ن# را را 00ج مالا جا 7 اذ"

0 

 ' رد هنا ىراصنالا بوب ىأث د دح فرع ىو رو كلم ظؤاح ى 5 هنمدهاش ودي دهان لاق |

 900 2 ع 9 ل ٠ - . 53 ع 5 :
 هتقو فرص. هالرصبلاةالصالصااهذهى مستو هريغلأق محتل ا هنأ بوي اولا هرسسفامىلا عجار 06

5 
4 

 لاق اهنمرصقي الدهاشلاك 508 ةاسملاّتال رجفل اًةالضا

 20 5 ه2

 رصملا مكتسب رمدانعم ههصل قرهشلا ,كتمدهش نك لحوزعهلوقو ادهاشمست مورفاسملاو أ[

 هما

 - م 0

 رعفلاة الص سعيادوهشمناكردملا نآرقثاهل فهو ضرال اًوهامسلا له هر نول

 هعممرضح أى ا ةدوسوخو عملا قاان أ اعتهلوقو راه ا يت المو لمألا هك الماهرضد

 مول ندم ىلع كده مالسلا هيلع ىلعشيد_-ىفو .هنعسئازيسغكاذادهاشهبلقو .٠ 3 أ 5
0 0 

 هن د ضخ نمل دهشد ىأ دهاش ةوهتعملا مون بو مانالا دنس ثر دحلا ىف و 'لدعاش أ ةمايقلا

 ادم ةمأ لكنمانعزنو لوقو انيس ليقو ةلياووال مدس رخل ادذ_هاش لاس

 حنى ءادسهش من اواجوعامنوغس ل->-وزع لوقو هتمأ دبه لكَ اسبناهتمانرلاىأ

 هلوقو مكب ؛ كى هندي دق ل وزع هللا نال قحرسو هنلع هللا لصد وبنت نول غتوتودهشن

 ع من ٠ 9 2 م 00 2 .
 تحاصوراصت اورصان لم دهاش عجداهشالاو دكتالملا نعيداهشآلا موقي مو لبوزع

 - .وهيلعهتتا لصدم عنيذككا لعنودهْشينونمزملاوءاسالا مهَداَهّسالاِتا لمقو باحكأو
 د داع دو

 2 كلاراق دهاشلاامي وأى الانلقلاك َدهاَشلا كَ رب ىحاهدعبّةال_مالو لاف مرضعلاةالص

 وهرعشلاه .اهعاوهو نرفملاةالصدهاشلاةالصو رهظيو رضخك أ لالا قدمي هناك

 اهنا دهاشلاةالصىفل .ةورصبلا الص ارق كلذاو ملا ًةيؤر 3 ردا هرصيلاةءامسلا مو

 لت ادهاشلا ةالصّرتك 5 لقص فرك ميلا ءامت #3 لالا ناذأ]ل بفتح

 اهنأواهيفرفاسملاو ميقملااو 0 ادهاش مات برغل اةالضلاه هتاررضا ا ةصشال ءئىوزو

2 

 رضا اهبف ىوتس واضيأرم ا رحفلا ةالصنال لالا لوقو روصنمو ألاف رصقنال ظ

 ل ور و

 ةفصلا عزمي رههسشلا تصنءاَر هلال اق هيف هدهد رهشلاتالكلذالا نوكمال ارهشلاق

 هرغس ف تئاربغا رضاع نايف ارهشلا ف كتمت هك ف قمل هس.لعلعفلا عوقو ةيص:لو

 موترك د كافزللاةالسص

 اليا 2 دو>-وملاوهو

 ميو ها هيلع لوعملا



 لك 1 ان... كابا! فيج « نييتلالخل

 اد عسر 2 كمامودكل 1ك اوهكير رشألا كلك رضاكم ميل شولوقي واكو

 ظ هللا ل- ع مجم نافدتا دبش ناك املك لاقفومالا لالالا دش لبوز عمقا لوق نع ىحينبا

 |نيالاقو هللا بك هانعمنوكيو هللا متعمانعمت وكيوهللا لاق هانعن ىنارعالا نبا لاقو لاك

 88 يسمو دهشودهاشوهف ق<نالفىلعنالفدبتو وهالا هلال نأهللا نيب هانعم ىرابنالا

 35 و د < ٍْ

 دوه_شموقو دهان ويف نيب أ ١ دودو هلا اعملاٌةدهاشملاو ديهتوهةنالذ اد

 نعامىدأىأ ةداهتاذكبدادبّشو عكذو عكار لئماضيأد هد ردضملصالاقوهوروض+

 ده س

 اهوا مركللو مهصعنو راو رئاسو بصو بانج زتمدبت عفا دهاشووف ةداهسشلا نم

 0 كوس ءادبمشلا عجلا و هاش لادهشلاو داهشأ ودود

 ىلاعتهلوقدنمو يعاود عجلت هسلعا د هاشراص

 سا 2و و هعو

 | دلل هاشللا لاق نيد هاشاودهشأىأ مكلاجر نمنْيديهتاودهشتساو

 دج ك7

 ىو اهلق>ا ةداهشةماقاهتلأساذا نالف ىلعان الفتل تما 2 ع

 سلسال عار هريثال اننا لأق اهلاسبت لبق هداهتب أي ىذلاءاد جل امَحْتدحلا

 سهو
 ةياجاةعرس لكم وه لبق و هريغلعتالاموةعي دولار ةنامال اقىه هلسقودداهّش هعمل دل

 موقفأب ةئمو اا :رابخال اةداهشلا لصأو اهعتم واه رح وبال ادسنس اذادهاشلا
 0 موس

 لو كم قحاب حاص مطب أل فةداهشل امك ود ىذا! فماعاذهن ودهمشت سال وتوديهمشد

 ىذلا لطابلاءن ودمي نيذلا م ههانعم لمقو اخ لسع ئذااواع لم جدالو داب لبق

هد#فعتناكالو هسلعةداهشلا اوامك)
 بة نور كالو كي دخلا فر م

 8 ا

 دمك ةطقللا ثيدسح فو ا لو اعلا يان يدرك الو مهتداهش
 ايفل اعباو سنننلا لي وست نمفاختال داشراو بدأته أةداهشلاب مالا لذ

 "لج قاهولءجومتترواهاعاف توملاثداحهيلزنامع رو ةنامآلا دعب هن املا ىلا هوعدسبف

 م

7 

م هروكم لعفد كادعاش عفترا هتمع وأ كادهاتثيهدملاىفو هنكر
 ّ لا دهاشلاعام» ادع

 مسا

 اذكب دما سلا نا لاقي ةداهشلا لهأىأ اذكبنودهشيلةداهشلا نا ىلاسللا ىحو

 ةئاهتلانوكن و ءوسكادسهةديرب» ءوستداهت ىلع دهس حرر ساحلا لهأ ىأ 2 اذكهوه عئدرب هلوق

 ةلعفىف ةدوعملا ةذسنلا

 هررحو عضاوملا نم ةديدع

 هييعم هأ

 3 5 يل

 دوهشوداهشأود عشو' ادهش عيب اورضاحلا ديهشلاودهاشلاو نوه اموقوىد ونامل

 وأ ماقمو هكدادد 0 ا
 بدرع ءممشعانىعتيغادا #* قريتعادوهثتناكناوق 0-0 باعث دشنأو

 ب 1



 ١ نم دمبشلا قصساوبأ ل اقدمهشلا لستوزعهللاءاعسأ ن د 6 اعيد يسرا :

 ع ةلساطما ١

 عم 2 هدبحول ىلع لددقهتئاف هلعامنييىذلا لا علاوهدهاشلا نال تلا نيو هللا لعمق قو 2 ١

 رضا ادسبشلاو ئنملعن 6 برغبألىذلا دممدلا لسقولاق هن داهشىف نيمالا هللاءامسأ

 ةنطاملارومالا ىلا فضأ اذا و ميلعلاوهفاقلطمملعلا اربتعا اذاف لعاف ىف ةغلاسملا ةشأ نم لبعُقو

 قامللا ىلع دهس نأ اذه عمربتعي دقو دسمشلاوهفةر هاظلارومالا ىلا فضأاذاو ريش اونهف ٌْ

 -- ص _- ري ديرعو

 مكي ةداهش ىللاعت هلوق هنمو ةداهم ا نويبع اعلا دهاشلا هديس نبأ همامقأامو

 ماق ًاوفاضملا ف ذف ندنث اةنابتكط ةداهشلا ىانانثا صولا نحول كار ضحاذا ا

 0 امكتمدهشل ىأ ةسصولا نيك نين |!تعفر تش نا ءارغلا لاو هماشمهملا فاضملا

 هد اهشزوح الذاةرورضل اورفسللاده ىراصنل اودوهيلا نم كس درمغنمنارخآو ل دعاوذ

 عجباو رك ذملاىفوهامناكاذفرعأنالىئالا كا ذكو دهاش لحرو اذهىالا ملسم ىلعرفاك 0 ل و كك دفع و هنو اك مالا و 0-0 :

 1 0 5 و -و 2 0-8 9 - ١
 نس ةخالا لافو هب وميسد دع عملا م ءادهلاو دايشمحلاو ديو دورشوداْشا :

 نيديهش اودهشّسساولب زيسلا قو ةدابشلا هلآس:دبشتساو هلع مس مدسبش أوعجوه ٠ ١ ٠ 6 2

 ففظتلا »اهلا وكس ل جرلا ديتول ةرواذكى عل جرا يتمنم لوقت عطار 1 :

> 

 دهشتلاو هدسنا قوزع داس قدي شلاو فاح ىث ذكي دما مهلوقو شفخالا نع

 د 3 ل ء

 نملعفتوهوهلوسروهدعادهت نأ دهش ل مادا نمهقاةتساو هلتايصقلا ةءارق

 ودمع و

 كهمشست ديرب نأ ارقلا نم ةروسلااانلعناكدمددلا ان[ ناك دوعسم نبا تيدح فو ةداهشلا

 يي ا 0 ركب والاقو ا ةالصلا |
 عقم

 يل يس رهالاهلال هتقدر

 ميظعنمتنب علك الما تّدمتو ًاشنأاممادحا وأ نين أدحأ اردقيال هنأن يبق قلحامأ | ٠

 سايعلاو أل افو هريغهبلع رد الىذلا هتلخ نينو ,علغ تيان للا راديسو يرق ِ

 هلوق كلذ ىلع دب هرهظأ و هلعبامنب ىأم ١ الاد ءدعاشلادهشو رهظ ومنا تانك 3

 مث هعامنا ىلعا ل دوععاو رعشءاسانن ل رفكلانمهسفنأ ىلع دلع 0

 هلوق عمل سقو راك نحناولوةيان اومهسفنأ ىلعر فكل اكل ذياوشيبف هوبَذَكَف مهوفلاخ ظ
 ىوس سولاو ىراصنل او دوبملا نيدىلا بنة قرف لكن أهانعمرفكلاءمهسفنأ ىلع نيدعاش |

 :لرشلاءمهسفنأ لعممدابسمأنامهلوبق مسالا اذهنمنوعنتجالاوناكمبنافبرعلا رشم ]|

 ( + برعلاناسا 03 9



 لصالاباذكل فك هلوق

 لوالا لعلو هبلعلّوعملا
 ليدفلاوه هوز مهلانلمق 17

 سوماشلا ىفاك لالا نم
 يعم هأ

 ا عا 0 خا ٠ + شوا ديب © . 9 ,٠ ٠ 3 ع 5 ٍ ا ا ا ا 4 عادت اين 7 "نا هو ريل نم قر 7-4 شب 0 ا 977 ا ا ا ا عا ا اولا

5 25 3 0-7 5 / 

 (رهمت) لادا رح « نيشلالسف 222
 ىلع كلذ لاطا ملة سو هنلعهلنا ىلص دلتا لوس .رةسااعودصسلاتينتجاوةشب لادا تعتف |

 9 3 ب عت

 نم لسوهملعمتلا ىلصهتلال زوسرح رك ىلصأن اعد دصسملاتت ًاممدصمملاو ةواح دعاس تدع

 لوط لاف ىنءديو بهذين !ءاجرةالصا تاّوطونيتفسضخ نيتعكر ىلدفءافج رجح ضعب

 لاققف تفرصناف هلا ثرذ-دع”الهقلاوتلقف فرصنت ىتح عاقب تساف تئشامهنئادسعانألل
 و 7

 ذم لجل كاذدرشامو اك شعب ىذلاو تاقف لجل اذا .:لعفامهللادبعانأ مكملعمالسسلا

 01 وتلا نم ةشلادبرمثلاو 0 وا مر ودعم

 | أفلا ننا 0 اا اد 7 راد ف ف 57 اس سس
- 1 1 - 3 

 هدم -_- 5-5 - م. 20 رض م 2-2

>5 0 
 0000 دك هم جس

 0 د و م

- 2 

 عمسأ ل ىرعنالا لاق فلاح اونيقاشساعا ةدشقلاكةلاهال دنا ينك هبت دق لا

 اعلا مضل دعسشلا ( ع ( ةداقلارةدشقلا لصالا دن اكولاق ثسللاريغلت ذقشلا

 مع 59 ومص حس

 هديسنب ا لاق ةفادكش ًاوهصتموأءاطعا دُكَسمدكش رو ءدكش يدك ثردصملا خفلابو

 . ا دكشلا مسالاو 1 مانم لوقت برعلا بلعت لاق ةملاعلابتاسلو

 و 5هصودس وهو 2 3

 ىأ دكشتسيءاجو مهأز أمم ع نمدحي رحت ةرةوأ نمسواطقأوأنءلن مناسنالاهدو زبامدكشلاو

2 
 وو 2 س داءعاو 4

 دنعءرلانموهما ارصدنعرملان 5 يكرم دكتلاو بارشلاو ماعطلا نهتدملا فاعوضوم

 هم وو هو هع: 7 وورش 5

 ءاجلاقيد صحا دنع مزملا نمو ليك ادنءسدكلا م حج ولاق
 م امو م و 5 < 5م هع و <

 هم -5 هدد حا ماعاد ع 2 او

 طععسا كل ذكو اضع نم ذمار دع ىرعزالا دعمت م 1و ةاو سوك | و

 لدقو فشلا مالكلا تلا له ااذالح .راارك د ىفكلذ لاش 1

 ظ .ماعللا ةاهطليشاتَك * اهبامأ فار طادهمت ..نالكلا صير حامرطلالاك ديدخلا
 و 5-5 يد -ه-

 هتديد-دهعت لاش ديدحل ا ةدهعتل او بانا فا رطأةديدج فش ادهعش كم ِ ٌآ
- - - :- 

 ادا

 : 34 دو 2 وو 5 هد -

 دك اشرك اشاهنالاقب ةئاع رك لاكدكشلا و ءازحدلادكشلاو لعفلاك لعفلاو هداصح

 : ٠ ثنللا 0 وهتك اهزاهلا دنت ا يملا و

 0 ناك امدكشلا و اعوضومنوكي نا دعب ندلل ا ناقل هما نحل راك شو 52 || لطي

 : لوس كل زحسحو لاملاىدر ىدقااذا ل +رلادكشأ ار ءالا نبا هتدكشاف ىدكشتسإ



0 

 5 (درش) لادلا قرح هب تنام

 © و8ةه- 5و ئه

 اد ا ديا 8 د 0 0000-6
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 سرفو ضال بهذي اف باركر عادة هما : ءحب رخ ىأ هللا 0

 ريعبلا رشي كرة دال بلر 18 راعدورشةبفاقو هبحاص ل ءىصتسْلاوهودورس

 وهم

 لع دك ا # اهكاقعاوُ والذات رعاشلا لاق

 دوم ه ء هد <

 رشا ل يرش دروزم ةكطالاةطوانوا ادور زو

 الأ 0 2ع

 و مع نيا 3 نعل ل هس تو ع م

 1 د موب لكل اا لاق نرسل
 1-5 سمس ص

 سد م و

 3 الأ لو نثب ر تتناك لس نم لجر كو فوط فوطاو ىعمسي نأ ءانعم

 ديو ورى مهل نم رف ل جو زعءاوقو ديرطدب ركل برو ءاهغسلا ىديأ ىلع

 مهلعل دهعلا ُهَسْدُن فا نم هتان لن دع تامل اوةيءارغلا لاو مهعج

 لبقو مقا نم مهب ممم انعملبقو ديرطمل ادي برشتلالصأو دهعلا نوضقْم الف نوركذي
6 - 

 دورطملاهانعفديرطلا امأ دد رشددر طلال يار ورك ءاقاو مهفلخ نم مهب عزف

 لاقو تن هاا هركسعو ريعبلا در رمش هل و اوقهفدب لكلا و

 ىاملادشنأو درشملادب يرش يايتالا

 هتحاوصه نعد تماهادي رش ع * هن 5-12 تامجانلا مام

 سال سل هو

 لعفامريمج نب تا اودلشلاق لسو هيلع هللا لسد يبلانا ثيدحلا فو اوهّدموةلا درو لاك

 3 يك و

 ضرالا درست عزذامل هنأ هدارم ثيدارأ أوةيلهاحلا فنيل تاذ عم هندضقب صرع كدارش

 لبقو ةيتبقاو فرماسملا ف عرغوشباويورولا«اوانك الا نا ةعشلا نماف وح

 تاون عمي و منصة تود لاو لاق كاذيهرسشف نموىرهو لاو ىورهلا نس شوا

 نئدتةوسناذاف امن متجر ةننا رهظلاو عملسو هيلع هنا ىلصدتنا لوسر عمتازن لاق هنأ

 هءلعهقلا ىلص هنا لوسرَرخ ةنيلا تسليما قيس إن حرجا تعسر نا

 لسوهيلعهلتا لمتنا لوسر ىضخ ا دنق هىتسأات ًاودور سل ل جسهقلا لوسرا,ت اقف هته إو

 لعفام هنلادبعانأ ا.لاقفءاج عأضووو هتحاح ىذةف كارآلا لبخدمم هءادروملا قلاب 8

 لاك كلجدا رمش لعفام هللا ديعابأ كملعمالل_سلالاقالا ىقحلب اللف انلكرا مث ْكِدو رش
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 لْثمْدم مدح اولاك نمامأو م ءولو سوا 'مولمهأوق نم ع حاملا لعف ىلع "لعق

 اسايقل وال, نالادح اوىفنولوش اكساقوهامتافبوذ وذو ”ةلثمدش وأ تاك 1 0

 انس ىلعهتلا تاواص ىوم ب قىفلاعت هلوقامأو برعلا نعم بش هودسلو ل ومع ىلع

 هثوقو هرحأ ع قت نأ هوءاو الاد دمألا غولب نرقدناف ىوةساومتشأ غلبادوهسلعو

 غلبو هدشأغاباذا ىحفااقحالا ةروسوفىلاءهقلالوقامأو هابى لتكسحيو

 دقوا. لسو هيلع هللا ىلصدممث عب اهما.ةدنعو د #آلا غولب ةياهن ىدقأوهف ةنسنيعن رأ

 كوبا روص# ريع ةياهتلار وصختل رالار وصخ ديالا تلد 1

 دّشفو رابنلادَث كنس اتي مش ادَش كلذ كو هغافت را راها و عغتراىأ زامل اديس
 معا ل

 دياب اوذتما كلذكو عنتر بنيحوهو راهتلا دش لاقي و ىمغلا دش فو ىمضا اًد_شورابملا
 1 ه- هاو 0 د هو -- ع

 هللالوسر قل ءادعف كلام ننام ءثيدج فو ةسجراملا نمىذمن.لاوزلا ل مقىارابلا
 5 22 عم 2 ء2وع 5

 بعك لوقدهنمو هسعث تءفتراوالعىأ راهنلا د اامدعي لسوهملع هنا ىلص

 هدسدو9و درس و مص سوم هاسا سعأا ني تاع

 ليكانمدكت ايوا تاق 237 فزاع ياردرابملادش

3 
 لاقءا ارغلا ردا دا نموهواضي أ هد شي و مدي ةثوأىأ هدو واو هعافترا َتْقوكا

 اص يا هل

 فخ -و فعي فعلم نيعأ ار ركب وش نأف عقاورب و 0 ل .ة ىلع فءاضملان مناك ام

 1 2و2 5

 هدشيهدش فرحأ# 'الثالا عوهضم هنملعشي نات ددم هاما وضاع امو ههشأامو ف

 2 2 - وهدم 2

 اذهل ثمءاجناف هنتر ل تيدطأعو قائلا ب رمتلاو هو للعلا ن نم لعب ودل هبالعو 5

 ست ” ومص

 ”0 ع مسك وفرح ءاحدقو لاف مضلاءزصأو ردا ويس لاما

 دنءاهسفت ثدهح اذا هَسَدلاتَدْد دو ل القدس ريغ لاو هيك هسودو مضلا

 ةفرطلوق هنموءانغلا, توصلا عفر
 نه ساس نام 38د

 دش ةقورطم اهاسر ىلع 23 لتر انيعمت اذن ركاذا

2 

 اد | اناةيدسمادلا دلاوريعبلا در ((درش )نانا ب ودادتونو 0 انا

 لاف 914 * عجملاو ثنوملاور كحال ىفدورشو كركر دراشوه فر اور

 - بتكو لع لاثم ىلءادرمت جنا ةاوراذكههدسئالاك ادرمثلا تاركبلا قيطاالو »*

 عجنو سمعو ِتئاَعومَدَحو مداخ لام ىلعدرك "عملا ىر هوس 1 ل يدا

 او وس و» ىموو

 ىلذهلا عب رننفانمدملةدسعو اد شنأو رز ور وير ل ئمدرسسدو رمشلا



 عع (ممدش) لادافر « نيثلالسن

 ةوهءوم 59

 أكمل الحرلاعا امدشالاو اعمام_معوأ لمعلا فداهتجالاود هلا ن ءوأ ءاسنلا بائتجا

 ساسقلا ىف ُدًءاهدحاودمآلا ءارغلا لاق 0 هاون اذا حوحو ومقالا ةقراوأ

 دشن أو دحاوباهل عمن 0و لاق
 2 ساس لسع 5س

 اقناو ضآلا ىفالَعومَدْشأ 2 تةلباذا تح ىفذوهوداسدق ١

 ا لجيرلّدلاوةَمالَباوّوُشاةَدَمل اولاق ةدشدُشالاةدحاوو ةمدئ مثالا ةدحاو مهلاوأ

 م ياسو س

 دشو من لصالا ناكو تاون ذاق وركت مةدشلاو ةمعنلا ىفءاهلاَناكو ىوتقلا

 لجرلا غلب و هدمسنبا س 0 رخو حد ًاوحدقو لحرأو لر اولاك اك لف لءاعمش

 نيثالثلا نيباموهةرم لاهو نيعبرالا ىلا ةرمشع عبسوحت نموه جاجزلا لاهو لمه اذاهدسأ ١
 ةدحاواهل عمن ل ولات سايقلا قدئاهدحاودسعونألاق ثوب ورك ذيوهونيعنرالاو

 ةمسعت ىفكاذ ناك يع ءاتلا فذ > ىلءءاج نحنا مو ةمعنل هنك ةدشاهتدحاو هي وسلا دا

 ايرانسم :و ألاف لاق ةدانزلا فذ ىلع لة أعجبوهدسعوأ لاف ىفسجنبالاقو مثأو
 7 ةرانع تس دشنأ و دحاولا ف تدان لاءزه فد قعاوشرا

 مظعلارهسأر ونامل بضح * اع كابا دم هيىدهع

 د درا م ةدافوو افنان 0 هجم ومد راهئلاَدمأ ىأ :

 ةصلافو تاو دقاق, اك دما دم سامقلا ىفارعسلا لاق هلد>اوال عج هنأ هنعوح

 هميدخا "هل لق فيتو اب لاقدر اال ١

 الا مت دودرك رست ا ,زعلا أع اهتدوارذئنبحر خولبلاو ْ
 خا 0 ا ا داع نسحأ ىه ىلا

 لاقو لاق اغلانوكينأ عمد رلادنم و هدمه ولاق هلامهلا اوعفدادّدشأ

 هنالك ذدجوام فرعأت سل قحساونأ لاك ةنسةرمثع فاك غلب ىتح هدشأ غلب ىتح مهضعن

 لاق كلذ بجوهبلاهلام عُقد بلطف دش رلا هلم وأ دقو ةنس ةرشع نا لبق كردأثا

 ا . تح حامتلا قولا لحأرم حصة لوقو فاسثلا لوقودو ع كا دهوىرهزالا

 برسألاو هوك: لم عجبا ان ءءاحد -اووهو نيثالثىلا ردع نامت اموشو هتوقكأ |

 ثاكو ريك اموات لسابأدل اسك لم هظفل نم هلدحاوال عجوهلاستبو امسهاريظنالو

 عمجتال ن كلو هند مال_غلا غلب لاقي هنال ىنعملا ف نسح وهو ةد#هدحاو لوقي هب ومس ٠



 م

 و8 ور سو لوم ْ هم يع صا

 الاف نودءيىأل ملا فنددتشءاسنلا تن ارح دح أ ثددحفو اودعىا ادشإلا

1 

 ىداولا عقبال لا ثيدحهنمو و دءلاديدشلا لجرلا دك مثسَرَقل ارض ةمامشلا ثو دح

 ل اولد ندمت ى ااا باك ىفءاج ىذلا وىدجلا ناك ىةظفللا تءاحاذكم «ريثالا
 اس نى سدو

 ٍ ىنام لع ةملك- !!تدكناف هيف ندعصي ىأن ولو ةلمهمن يسب دنس امه راع ءاج ىذا او

 ىفزاجاغا ماعدالا نال ةسيرسعلا ف ريبق وش وثيدملاا ب كقاهلاث مأءب اماريثكو ىراخملا

 نالرهظي فرعضتلا نافءاسنلا ةسعاج- عماماف ىناثلا لر_كولوالا نكسامل فعَضملا فرملا

 نددتشي لوقف ماعدالا كفن و لوالا كلر ف ناك اس ىتلمفةءاسالا نوكمالءا فلا نون ليقام
 95 © ص رع 2 ع 9 9 5س

 تددرنو ديرب سدر وتدر و تدر نول وشب لك داون رك عل هرعلا ضعددغل ىلعءه-كر 2 نكمف

 ثيدحلا طفانوكفنونلاوءان !!لوخدلةماغدالااوردق مهناكل لنا لاقت ددروتددرو

 الحرّْنكلذو ذركلا دكت َبرلثملافو ادعو عرس أ دساو ادشودعلا ىفدشو ثدعشل

 ناسناهكلافقلا وُانركلاو هبديزيب زك قاهاقلا الكس تدر ةهلانس ءرف ضاربحي رخ

 رقت لجرلا بريم ”كدلاعبرسوهلوقير زركلا فر درا 0

 ءاح #3 مدقوذ ىدمدسشبال ا #23 باكلاوذورعلاق ع :امناعشرح هلو لد

 ىاندل ادا -ن.كلاملوق اودو ريثكه لم و لعفل ريغ ىلع ردصملاب

 ودءدب سهو وو ماس هت سا وى دب 2 --

 ممللا تزتهاو مهتفر ءام #23 هد دنالموي مدس 0

 راسم

 | قذخ دشلا ف عرسأبدي هرب ن زو دقور والا تاني ىفاهتداب زك مال اداز ةىمادش عرسأبدير

 لا بهاذا تح كاوقكيه اذ امد اولاو هيوبيسلا#لعفلا لصوأ ورانا

 ديدشأو باقل تابيوةديعلاةدشلا وول الوقت كنأ ل علا مند وقنا نجم تلعج
 ع 39-5

 ادعدُسيَو دمي اتقلا ف موقلا ىلعدشو ٌلَجطاَدْسلاَو 20 0 ا عاش

 هلئمو ل يرش فخ لاش عمر ٌتنفدتتالثيدحلا فو 1

 ةدحاوةدشودعلا ىلعنالفدّشو هلتقفمل لي ىأبهاذا سماك ناكف هيلع دش مغ ثيددحلا

 عود 3 < ته

 دعنا هتدشكأن الفى ءدشم>ديزوأ ةريثك تادشدشو

 3 5 9 هع 5

 ديدان دش تناكولو 7 ىو تلال
 - 2م تع

 65239 ت2 بس

 ىذرو كلذكادوُرُمو انكر غلا ىلع بدلا دو ةدمددشلاىأ كدعي ىدىئاصألاقيو

 هيلعاوواذافداد.كوان ا لوقي و مهةرف موقلا ىلع شرحا ىب نم بالكلام موبسراف

 نعد دودو رادو رسلان أناضمرر مثمامقثيدح فو دادرونأان لاهو مهدر



 204 (ددش) لادإا يفرح *« نيشلالصف

 6 و 59 ع 7 ةءعمم هامل و 5 1 2 2 و نت 1

 ىأ نيدلا بلغ دارا هبلغي نيدلا ادهداشب نمئد.دحلاىفو هيلاغادادش سو هدا دما ور اوق

 -- 9 9 و و

 ُتد د دا ل مموهو هم اغملا:دداثملاو هنقاط قوفةدانعلان م4. بمال :فاكوو يا واق

 قئداشلاو ادادش هناودتناك اذا لول دّشأو قفرب ف لاكي اذحنارتت الا

 1 اا

 د ئث ىلعردقأ الى أكانر الواد كلم ًالمالع فلك اذا لحر الاقو هششددشتلائ ثلا

 8 سعأ صا

 1 ةدشىأ لع ىلع ىَد باص ديزوبأ ةدّشلا نمئشلادتسشاو اوكا ة دكا

 وهو م وو م

 هياودىذلاَدّملا مهفعضم ىلع هد ثم دربثي دا ىفو ةديدش ةباددعم تناك اذال_رلا

00 

 ايف فيعشل مها اَزعلا نم" ىوقلان أدير ةفعض ياو دىذلاٍعصاو د ةيوقةديدسُت

 3 2 و 8 5ص

 ا ىهو فرحأ ةيئاع فورا نم ديدشلاو ةينغلا نمهيسكي ظ
 د بكا

 هبط ”ادج أو كَمَبط تدك اوقاضذالا فاهعمجو ينج نبا لاقءابلاو ءاتلاولادلاوءاطلاو

 ا اونيعلاوفلالا ىو ةينامتةوخرلاوةديدشلا نييىتلا فورخلاو

 ىذلا فره اهنأديدشلا ىنعسو انوعرل تاقتئشناوانعور بل كلوق ظفللا فاهعمجواولاو

 ءاطلاو فاسقلا فكتوصّدم تمر مث طرسشلاو قات اقول كنا :رثالأ همفاك رنات وصلا عمت

 راعتسن دقو مونلاهيلغيالنيعلا ديدشل جرو .اهمك ذاهيوقةحارلا ديد سمو اهتم ناكل
 ا رعاشلا اه ةقانال

 ريرّصن ا ذنيعلا نحت ديدَش 3 هر رض بان لك ى ساقي

 حرب "ع 0 مث سامع 2

 ةدكلاو مريول لعبوا للعدد اووسهلا اومأ ىلع سم اانرل نا ُ

 نمديِدشلاو ةدّشلاومملعدشادقو نمزلاةيوعصتدشلاو 7 ازهلادئادشلاَو ةعاجلا

 ردانوهفةّدش عج ناك اذاو س امقلا ىلعوهف ةديدش عج-نأك اذاَئادَعاهعمبو رهدااهراكم : 7

8 

 وبألاكديد_كاريملا بااناوزيزعلا لو زخملا قو يم يررتفلا شعلاةدسشو

 هق :هرطلاق ديدشلاكل ضل ادَدَسَملاو ليضمل لاملا بح لجأ نم اى كلا

 داما شحافلا لام“ هلع 0 قط دمارك ل |مانسعت توما ىَرأ
 يّ

 م سلا

 اهوا افمذ م 2 وحر قبو الامان دح اسد هود لوقو ا ١

 اا سولو والحل اورْضطادكلاو هنفؤلاب ؛ وى ا كاذ ىلع عمتدارأ أ
 30 .٠ أم 7 4 ا

 «عرىدساةذْسلاناوأ اذه هلمهملاداصلاا صيمرلاقبوىربنعلا ضر الاف ادعئأ |
 ه_ء - - 0 5 نت 5

 قواد رذوأ هتقان مساوه يز ىَدتْش اف برحلانا وأاذه»«جاخلاثيدحىفو هسرفمسا ذو ٠

 اذك ل-رال لاقي وهلوق

 لوالا لعلو لصالاب

 ىسع ءازدالرحر
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 (ددش) 5 لادلا فرح * نيشلالصف 21

 د هد -

 ١ لجرمس انا دبسو ةَضنمْن بدم اونو

 قادم سس

 | تاو تل ثراث 000 100

 اال (دمش )تبليغه جولات ا دل هع

 0 ىلعءاجلاك هن .ودس نعددش عجللاو ضارعالا ورهاوخلا فنوكت نبل ضقت ىهو هو
 - #8 9 ه- 1 مدع قاس و ع 9< م

 وهدّدشو دَددوَدشدقف مكحااملكو د ا د وهدلشن هس لقو لعفلا هم ثيل هال

 3 -_ -ِ 9 -35 و 0 -_- 6 د وديع 1 0

 0 كر حلاو ”رراتلا و يوك مس ديلا نعو هدا قئديدس وش ةوقاكلو

 بوقعي مالكن موهدس نبا لاق هند ب الصو هنوف هدادنساو ريعشلاو ةطن 1 اكءاعطلا بالادارأ

 عووه» < دعو

 لاجل وهن ةنوايعص ىأ همس | دمسم هيدب رربا اهئاد سه اطلع همقساديدش ناك امامأ اوءاملا ةغص قو

 00 01 وفك لمان دسو قامت ةوقو نعت ف زا يدشتلاو ءاوقدددشودكلم
 ْ الحر نا ل_.ةولاجرلا نماغل نونالثو ةثالث "راسل لكى نار * سرك ناك هنأ كلم ةبوقت

 ئ مالسلاهيلعد دوادلاسف هملعدملاركنافا ارقب هنمذ أ هنا هملع ىداف لج ر ىلعهملا ىدعتسا

 ادواد تين ةفهملع ىتدملا لقي ثا رمال بوز ع هللا نأ همام ىف واد ىأرف اهمنتي لذ ةنيبلا ملا

 اهلتقب هسعامتتا نأ هلعأمت هرضح اقول ق, نأ كل ذدعد ىسولاهاناقمانملاوهلاقو مالساا هملع

 ْ | انس ىلعدواددلتةف ”هليغاذهانأتلتقفا وبنذلا اذهب تأامهللانا هلع ىذا لاف

 | لآل هلاعاوءاوقءد لعدُتو 00 و لا اواالملا دعو

 ظ حاذرك لعْتدمالو شمس « هسا قادم جاف
 2310000 0 او ع ا و ب ا يل
 |ىرز ا هيددشا ىلا«:لاكو قانولااود_ثفىل اعتهتنا لاك هسقَبو اذا ده هدشأ ءوشلاتددسو

 00  كلطاَح عبو له موقي نمت دعتسا ىَأَدَسألا دعاسلابَت محلات ىلارعالا نبا

 هس ةدَشلا ودوشلابهندَحأ قفل ىلعردفأ ل نيحىأَدَآلا دعاس املس لاقي دعو 1

 ىباهماق ع ردو هتجاح ضعي زرع ل جرا ىفمسهلاثمأ ن دو لسعد لاذا5ر مااا

 اهتنقي عقتجاف ناذر 5 ىفادقناكا 0 ءىعامفناكهنا لاقي بااطو أل اك 00

 نعم نهاراذاف هتمقرف لح قملعت ىلع هببأر عجسأ افّرهلا اذهل "ل. لات ْنَلاَعت نلقو

 ا 0 نمن اقم 0 ل ورمل اقوم

 ووو موسو هموى

 ةادشو“ اتش أ عيباوئوقديدش لجرو# للملا طوعا ا 0 « كلذ فل. دقو

10| 

دشرغالرسكلاردسيدشدقو لعفلا همشي ل هلاللصالا ىل لعءاج لاف هيوسس نعدد شو
 الأ ناكاذا ”ة



 ع1 (دسأ) 1 لادلا فرخ د نيسأ| لصف 7

 و 8< : 0 هدسو و هسسووع و هو ظ

 مسادوساو لكؤت ةروو دراهم راش و فال ايف دساللل نارصملاذخْوتنآدو لا ىارعالا
 د دس 9 وس

 0 يسم لمح

 0 0 89 ع 2 ع

2 
 ةهمص 7ع

 ل اس جا و وس

 الآ ماكأا مم :ًرامارك منكن يعلادوسا ا

 و هس 5 535 و < هع 0

 ءادروسلاو ناعضومْدوسلاودوسأورأيةدوسأو ىعش نم بوكا فنيعلادوسأ ى رجلا لاك ||

 ىدعملا ةغانلا لاك عضوم مدل دوسأ اخ امضوم

 مالادوسأن ململلا فصنين نوير 23 0 نمره

 ود ا و هم < 2

 ل--ردوسالاو ناسا دا وسو ددوسو ن نب 0 نادوسأو 1 راء وكلا

 رعاشلا لاق دسالا ل, دعّوشأفَو :لئردسلاقب و ئذلاديسلا مس
 هاموو دءوس

 لاشف ءارهنمعّن أ ىلعهب وسو جهدي سنس |لاق 23 ىراشلادساتملاةديللا ىذديسلا< «

 م وع مرو 0

 باع 0 ا و
 ءادمسىف تدح و دقوءانن ودب ثأر 5 . ال لعفلا نعت أ كلذ ولا لس دك دنسو ريش حت ىف

 بدكرت مالكل | فرعنالان اف لسقن اف اهلاحىدانن نعلمه را لل

 0 نم تيما وهوا مالكلا قام يلعةنيكلا ليسا دىكس

 ةمسقلا ءامتعا# ناك ا ذاهنأو مهدنعرهاظلا ةَوق ىلع دءاذهل بق كلذوثود 8 اوداوسلا

 با.نمنوكي نأ ن كام ادمسن اف لمقناف هبا ىلعال صا راصو هنيكح ةضقلا همظتنتو

 رهاظلاامأو واولا نمنوكين أن مويالهنال ءاي ع نوكبمكحلا نءتفةوالهف ةعدو حبر
 ل.قنافلاق ليل د هيلع س لزوج بئاغل ساسءّةلا نم4-جو هلارضضاح عدنا: ساوءهارتاموهف

 كءمرهاظلاوامآفرعاظلا مدع عماد مكح امنا لبق كلذ مك ا ىلا دوةنتاواولعفا انمعةرثك

 قيلالاب مكاو لب دعتلا ىلا ته ارهاظك عم نكت لنا ىرمعل نكل اذبه نعل د عمالف

 0 0 ب اذاكلذو رثك الا ىلع مكاو .

 ىو ةدسوتالاوناديسعمللاو دوسةحرتفىرهوملاهرك ذدقو رثكالا لعل مديفرغالا
 همسي ه سا 879 | ب مع سم

 ىمعسل دقو لاق ياسا كا 0 ا

 نب 32- رح 59 1 ا الاف كَ 1 ناديسلاو هب نايس اودسالاهب
 نبيا ساس

 فقاونب باكر ف يثدح ىرك 57 ودع [لا فنادبسلا كرك 3
 ايل

 اذك ملا رهاظلا امأو هلوق

 قالو هماعلورعملا لصالاب
 انهف باوحلاحورنم هنا
 نك مالا ل حاز طقس
 يعم ها حلارهاظلاامأ

 لصالاب صا اذك



 لّوعملا لصالاب ضاس انه
 ها هلع

 اذك العفنوكينأهلوق
 هلعلو هملعلوعملا لصالاب

 : يعم ها

 ئاوقلاداوسا هنادي ريهلوق
 هلع لّوعملا نضالاءاذك

 ىأطي و هلبق طقس هلغلو
 6 و د م: ضرج كلا و 2 َ

 ثونعي داوسلالقضاسلارثك اذالوة:برعلاوهتاعدس ىثحولاراجلاوليزاهمامهانعم ||| , صم ها مضاو وهاكداوس

 (ةرلط) . - .كادلا فرج« نيئلالسف 1
 سس سس سس |

 هع دلع ل 5و9 <

 مويلاهموقدساذهلاتتيءارغلا لاك رم إلا يفر رواموف ةوسارتال

 ها و كس .ولدلق نعدم وقنا وهتلق هدسن وكن لملق نعهنأ تريخ درو ااذاف

 زعم انمدمسلاو نوللادوسأامالغداواذاكلذكو ادسسامالغدإو ىأىععدوسأو لحرلا
 ع 5 ا ق و

 رعاشلال اق زدملانمد..سلا نمريخ نأضا | نم ثيدحلا هنمو لاف ف انكلا نعنسملا

 دسةاش مف ضااهذمل #3 1تندماعتاش هبلععا لذ

 انسم نكي ناول ل اوهل.قو نسم اوه قو رمل دوبل هنع ىلعو اماوراذكح

 ناضلا نم ةمن'ن أد مشاء لعاىل لاك ل يربجنا مسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ءاحىذلاثد د1 لاو

 لاق د 8 رم نم لمعف ىلع اد نعو لاقهنمومعمدنا ىلع لديرةيلاولبالا نددملا نمريش

 هللا يصىنلانأث ددحلا ىفو 0 جلد ل درع تاو
 وو هس

 داوسفرطن هلوق هيىمتملداوسف كريب و داوس فرط وداوسفأطي شكب ىأ ل سوهنلع

 0 ريثك لاق اهيفنيعلا ناسا نالءادوسهتقدحّنادارأ

 : ياسا 5 ضارب عمدت الن عو

 ءادوس ةقدح نماهرظنو ضم 1 ىلع سناهع ومدنأدب .ريداوسىف ةرطنتو ضاسف عمد: هل |وق

 دوسأهنا ىعملاو دوسأ كرباذا هنمضرالا ىلءامنأديريداوسف كريو عاوتلا دوس هنادي رب
 - و

 أ كككلارج اببءاجو نوطملا دوس ههغينالفءاج لاقي ىمصالا رحاتاو ضدارلاو اولا

 يَ 5 2 . هد - 0
 مقارمشلا ىللاع لثملا فو رقلا هس لقي لسرلا هيفرثكي ماع لكو رمتااداو لاب ونيللا ضاسلاب

 هم » 729

 لاقيفزمالوزستل_سلاوأن عسل ف دأسلاو ةميبطلا ىعديوس(او ريسصصاىأ هدا 0

 فرم همه سدودوسالا سردي ناار لابو توون يلا ذاول من ئهل وش اذافداسم

 0 هينوكربشي م دو مدلا نمدوسا ىتح ةحةسمرلا باصأف هبعرىذلا م سلاوهو

 35<- © رس الس واس سا تق اتاس9و سو س9 تس

 دونسلاو مسالا ضعت مراله 5 هر ازتئجال ةدلح كاك

 قالوا اَنَقلا ماهسىب هللقو بالا انههدوسلا مهسالادارأ مهضعن لاف

 داو نس تاكف ١ هناعحأ مز وق ه نامل بت رهط ىاخأح وجلانأازهفىدنع

 هناا ةدئاخت لاق تملا اذ ةلاقف دبر 7:تنكىذلالنل نبأ هنأ ما تاكب

 نبا ةيداوسلا اهيعسي مسرضعي ولاق داركلاو بنعلا لك ايىذلاريطلا نمر :الشثادولاو

 تارعالا



 2111101 أ ] ] ] ] ]|

 بيذبتلا سانلا هثدحأ ام هنظنانادعي ىناصللا لوقب واذهىىثءالا لوقف كقاهلعب نمىأ

 كلذ ظنو ىفاصللا لاك بالا ىدلاهدسافل اول يزنتلا فو اه-وزةارملادشسو ءاهلاك لذ

 نانلا ىدإ اهدنا هلوقنموهو ةيححو لا تالموأهلا_مظعت ةداسسل ا ىعمتدارأ هحر 1

 51 (دوس)  لادلافرح *« نيسلالصف

 اورطناةءاورىفو شويا دول هانبنرو سانل | ىلءهانر مآ نمىأ اندئاتانريمأ الف فعالا

 نعةهازنو ةمعهريغقاذهنأدارأ وااو و<ىلاعتهللا ىعتو مكمّدقمى أ كديسلا

 لكم لاو 0 ى لاديسلاو سيئرلادبسلاو كلا لاء ءأ أ بوذلا

 فاعلا لوقي مث تآرقلا فن وكي فيك حاف ىدنءاذهوهديسنالاك سانلا هثدحأ ام

 وهوكاذنوكيفيكت اقناف وقسوة وا متوكتأالا س انلا هثدحأ اه هنظأو

 يقل ل ل

 اهقم 6 ركوام نوكن نأزوكدق دنا اذا ىهفر زعلاة أ هاذ .دملافةوسلافولوق

 ىشعالا لاك دالوالا تام اررثكك اذ نحف لعفن م دعباهجوزتي و

 اهداتسمواسدسو « اهلعي نم ملكنا ٌنيكَف

 ىضرةشئاءثيدح فو اهحوزىًّاهلعب واهد..سوهلاقياهحو زافل ا هانعماهدسامفلأو

 هرك لسو هيلع هللا ىلضولنا لوسر ىدسسس ناك تلاسقف باضحلا نعا.تلاسةٌ سانا اهنعهّنئا

 ثيدحلاداوسلاو لاملاداوسلا كلاموأ ءادردااووأىدسس ىدحءادردلا مث يدحهنمو
 دنذأو 00 حا مظلا قةرضخونوللا ىفدر ةصداوسلاو

 اي ايل يت

 اهنايصقل الا ااعئاووكف 00 ١ ردوستوارانتا عاف

 حاجرلا قدس اونأ لمعتساو هعطر اود رت :لكدسسو اتا ودوست لاه باسل ةبسبع ىنعي

 ىناادسلا ازوصحوا دسو لجوزعةلوقىفل قو فاتت اس هناللاةذتارقلا كلذ

 اروص-وادسسب ى دع ل-وزعهللاىب بفك لئاق لاق ناىرايثالانيالاق ريا ف قوفي

 كلاملاانههدسلايدرب لهل. قداوس سهل كلامالو نيعجس قلدنا كلام ناكذا هتاوددسسلاو

 دشنأو همظعنىذلاو انسسرىأاندسنالنب درعلال اوقتاكريجنا ىف مامال و قد للادارأامناو
 1 و 00-

 ىراَمهيُف سلف ثيدحلاٌقدَص #23 انزيغدسواندسراَوس 1 ديرولا

2 3 

 هك سس سب اك دم حج تس وهو 0 2 :لشا | را

 ردقن :نال كيرلا ”نلعقهرب دقت ةداسمهودسوهفةدو دسو ا ددوسوهداس مهدوسب هموقداسو

 ى © سا

 لف 1لئمزمهلابدت اس ىلع عمج هنأ كلذ ىلعلدب امهلريظنالو ةارسوىرس ل ثموهو ليعف دس

 ادئاس اون مسزلك مقلع جو ل سر دقت راسنا لع ناو ايو حسو لئن

 زمهلادئاسو ودئاسج ىلعدم لاو دنا برعلا تعجامنا اولافو داود ذو داك تاكل

 ندنخ ملاعق نافل اللب 1 ردد دوساف لادلاوزمهالد لعاب ليال سابق ىلع
 2 ص س2

 لالا ءاذكوملا هنأفدل وق

 نم طقسوهلعلو هلع ل وعملا

 فاؤملاةدوسم ضربمما
 وع وألا هناقدوروالت اق

 ها ل_سسطللاو كلذ

 4 مك

 قامادهاءاعناووكفهلوق
 قو هيلعلّوعملا لهالا

 جا ةليغي شوماقلا حرش



 هلع لّوعملالصالاب ضاس
 ثالثرد هب ليم نب البق

 هأ ت

 لعلو هملعلوعملالصالاب

 رهظيأملاق وفدح ل والا

 ءويصم هالمأتلان

 (دوس) لادلافرتت + نيسلالصف ا

 امبرو نونلاوواولا هيابامغ لعق ىلع عمال بتنا كاذو وهيبعز اك لدعو مق مجال لئاعو
 لاقفن بلا دسسلاءارعشلا ضعي ل معتساو انو أو تاوماك قري لعئشهنمرسسك هع تاج 8

 7 ا ا هما 5
 معز و برعلار عش نمفورعمت بلا اذه شفخالا لاق 4 هئهدس ند *لمل نفم» نح 37

 ناس حا وول -ِ

 لقعلايوريغقاخىذلا دمسلا لهم نبا اضن كلذ معز ىذااود.لولار عش نمهنا مهضعب

--- 1 - 2 . 8 

 داوسدوسن هنال اديس ىمسةريشو الاقو 1 مالا عرولادءاعلاوهةداتق لاهو هيضع هيلغبال

 9وو< هب : هو 0

 ميركلادسلالبقو هل< رومغمروهةم لكد.سلا لوقت برعلا يمدالا مهمظع ى آس انلا

 هللا لصىنلا لاةفالوط ا يفاهمظع اوالوقاهلضفأَتن أ لاتف لنا ذمسلا لسو هملعهنتا لص ىننلا

 روصنموألاكةداسلا هلق كنا هتلاوههانعم مكسر سالو هلوقب كد لذا لسو هلع

 كلل دامس لمجو لا مندق عشاوتلا بح رهو ل تال سوم لحما لض ىلا 3

 مكدسىلا اوموقراصنالا هموقل لاكن يح ذاعمنبدعسل هلوقل فلاب اذه سدلو نيعجبأق ليلا داس
 قاخلاو قلما كلام هناهانعتدمسسلا,هركذلجمتنا ةغصامأو مكمرك والحر مكلضفأ هنادارأ

 هلتشب نملوأو عسفش لأ هنادارأر قال !وةمامقل ا مو مذآ دإ اودسانأ هلوقكلذكو هلسبع مهلك

 22 3و 3 0 د 27 0 0 هت

 اديس ومسالوهتلا امساك الوسرو اس: فوعدا ىأ م كلوب اولوقلاقو اندستنأ هلاولا قاسم

 هنلالوسراثي دخلا ىفو انندلا باسأ ىف دوسي نةمهدح كت سل ىلا كءاسؤرنوعسا

 نم

7” 

 دم نم كم قا خاولا# السلا هيلع ميهارب نب بوقعينب قمع نب ف سوي لاق ٍدنسلا دانيا حس 2-0 30 07 3 2-5 م 0 نس

 لكس دحلا فو سائلا ىف همياكش تاقوهركش ىذاف ةحامسٌكْز روالام هللا هان ؟نم ىلب لاق
 .٠ ع .- 1 ع 8 و دن -

 اولاف دس ملاك راصنالا هثيدح فو اه لها ةدسس ةارملاوهّش لغادس لح رلاةدمس مدا

 ا هم ع .٠ 5 5 ع 35 2 3 0 د 0
 ىذر ىلع نّسعلل لاق هناثددخلاق و لْهأا نمىوداءادىاولاف اداب ! ىلع سقند لا ِ

 ه 59 5 ا ع و هس 3 4 0-1 3

 نات ندد لصب هللا ناو هما ىفلاق هنال ميلكا هدارآ لق دمساذه انا ام .نعدللا

 نبالاق لوقياما هاند مسوملا اورطنا ةدايعزيدعسللاو ثيدح ىو نيس لا نمنيتهطظع ا

0-1 

 مظعالا

 ' ىذاادسلا ةمركعلاقو ديسلا كل ذف هسفنبنيعملاهقوق-ىهلام ىطعملا عفذلاو عفدلا ولاملاو

 (لاقف سد رقدست نأ لاقف لس و هلعمهللا ىل_دىنلا ىلا لحرءاح لاق هس نعفّرطم ىو رو

 ش ّْ ب م ع . ع © 00

 اهتلنىتلا ةليضفلااهذهّناىأ رفنالو اوقب هعبتأا ذهلوهبجومو هبسح ىلعمب مهئاسما وكيل هنم
 ا مهل هلوق نعم فلدقو اهبرخف أن اىلسدلف نّوقيابتغلبالو ىسفن لبق نماهلثأ ل هللا نمةمارك

 و . هدب مج 7

 ناطلسلا لوة.ام,ماعهانسأرو هموق ىلعداندّوسن هىلااورطنا لمقو ىبلاطخلا هاوراذكر يثالا



 57 (دوس) لاداافرتت « نئسلالصق

 مو لل م هلي 12 او و

 ٌدخاب عحو دا دوق مرسلا ىدا واو دوسلاة راج ايةسابلا ةرذعلا هش ةنثخدوس
0 

 ترتد دامدتو دا لا هملعذ تأ ةدوسم“ امو دعسدقو ليقاع رورقلا لك أن مديكلا

 لأ نعربد عجب ىعياهرايدأهبىوادفر 0 ةدوسملا

 لادلا مضيددؤلاىرهنالا اللادا مطتوزميدقو فو و ا ميد د

 وهمهدّوسو ,هداكمهداتساو ةدودس وةداسم موادد وسوادوس و هداسدقو ىطةغل والا
«2 323-35 

 قو 2 ًااودّوسوهّللا اونا مداعزب سيق ثيدحىفو دمسلادوسملا اودريغهداسىذلا دوسملاو

 ناكلاكرعال او لق ةيواعم نمد ل ألو هملعهنثا ىلصهّنذا لوسر دعي تي ًارامرمت نبا ثي دسح

 دمسلاولاك هنم لحل قو لاملل ىطعأو ىعس أ دارأ مق :رعنمدوسأو هناكو هنمارخرع

 نيل اوهموق ىذأل حو لاو جركلاو ل ضاغلاو فيرشلاوكلاملاوبرلا ىلعقلطب

 اهلبقةنك اسلاءاملا لجالءابواولا تبلتف دوس .وهفدوسيداس سمداصأو مَدقملاو سءرلاو

 هلاحنود مكلافقنانموهو مديسناكناوهفاديسقفانملاواوق :الثد دا ىو تغدأم

 نبا هنلا اومطخسوأ مهديسس اولتقاذا اذايتساموقل داتا ديزوأ كلذمكل ىضرالهتلاو

 اواتقن الفى موقلاداتسا و مهل اقع نمةدسس حب و جد رتاذان الف ىف نالفداّسا ىبارعالا

 افجي وة يش خس شب اتما اوموقلاداتساو هيلااويطشوأهورسأو أ مهدس
 رم © < و5

 ايلايلا وشن نمداتسسلا # اهدساك ةهامشسلا اور زوك نبا ى

 لدقاو قف منع هت ىضر اطل نيرعشي دح فو ةنسانئباصأ نأ ءال ةدسانم وق دارأىأ
 حاوزلام واكتسب بارأاوريصتف اردو ثا يفد ا( واقل انعم رمت لاك ا

 مدامرلعلا اولعتلوقي دمبعو لاهو ةداسؤ حو زئاذا لوةيلجرلاداتسا مهلوق نم لعلا نع

 ربكلا دعب وانا م.تسا كلذ لبقاوعَتِ اف ميلا اروظتمكاسُؤ رةداساوريصتن ا لبقاراغص
 هلا ىضررعنهقتادبع شي د<هسسش اذهووكب كلذ ىرزيف ر ءاصالا٠ نمهنوذخأتالاهجميقبف

 نااكالاواوكلهد قف مهرغاصأ نم مهان أ اذاف مه ياا نعرعلااودخ اهي سا نرالامبتع
 9و

 رعاصال أولو هيلع هنا ىلصهتنا لوسر باص ًاربكالا ل.قوثادحألار رغاصالاو نانسالارفوا
 29 سو م

 ىرأالودسعو:أ لاك لولا الا ةنسلا لأ ربك الا ليقو نباتا نموهم

 ةلاعو ل معو ةماقو مطيواو ةدانسععسو عار لاقو ست ”رلادسلاو اذهالادارأهتنادمع

 ماه عنخ امو هسا ام ىدلااذهؤركياملعدتانييشداست ىدنعو مدس ا ١
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 (دوس)  لادلافرخ *« نيلالصف 56

 ةفرطلاق ءاملاورقلادو-و نملاخلا ء 0

 ه يدعو م < و هس - 2

 لحال اباريشلا نمىلالا « اكلاحدوساتبرشىاالا
 ءاملا نادوسالارجالاو ىيمدالا لاك دوسأ مستمقسدارأ ل اقورعتلاك ءاملادارأل اف 1 درع 5 ع 107 كك
 اعيجاتعنو هسلاءاملا ف -ضأفةنب دملار ىلع للاغلاوهوءاملانودرقلادوسالاا ناو رقلاو

 اكامهنمربشالا سسالاناعمت امهسن ن ايحطصب نيئكرشلا كلذ لعفتبرعل اواعامتا د اوت عنب
 سدو 02ه 5

 ءارجاوةسرادااءادوسلاةاطولاو رد مقلاو سهشلل نار هَقلاورعوركيىالثارمعلا اولاو

 هم وسو

 لمعت الهسفنءاملاوهوّدز طق ردي وس نم مهاتساموةرطق ديوس نمهدمع تقدامو ةديدخلا

 لاق داكالا دوسءادعالا لاقي و ىنلا الا دك

 5و <

 دوسداك الافءا دعالا مه #3 موقنايتان :رمئودح اف

 كو مهل لاق ؛كاذكف كاذكا ووك ,0ناوداك الادوسو لابس ل |ببصضءادعالا لاقيو

0 
 اذاو هياقداوس تدصادهتسرلاق ير فرد ار واو وسوباقلا

 06ه و

 قوع اىسلادك رن اطلا َنلحنولوقب اك هسلقءادوس نولو د الوءاديوسيلا هودردو رغسم

 ءادي وسلاوتسالاءادي و لاودبكل اها ىوسسفن طم لادا اوس ضاق ثدددلا فو اسلام 53

 هن وعم ضعت لاو برعلا ل اوقنكلذكا لاق رينيشلا با اوصلا ىبارعالا نيا لاق زينوشلا ةبح

 0 0 سا درب مالا يمارس او يدل نرتب

 ضرالا ىفقدَت.-سلبدبا مهو وسلاو زيثوشلا دانا الالات رداطبد - و92 سو ه
 وسم فس دوسلا ثيللا ةدوسةازملا تيما رنو تدوس فلم ةعطقلاو 28 عمم اودوسأ نش 4 35-9

 ١ لتس ورجل 'وداوسلا ناولأ هيلع بلاغلاو اهتشخ راج اريثكض رالا

 رصزنب شا د>رعش فواولان وكسونيسلا عيد ملا

 اصح تارا :لاومكل ىدب 8 يزور ماركو

 ىديفانعملاق ودا ارذالا ىعماسلا تاكا: وكل ىدي رطبا اورىك رب سا لاك سدقلابحوه

 رع لانا عج ركل شارو فولي حر ركل
 امعنأوايدبىدنعهلناف #* حلاصبالا َنامحنل رك ذأ نلف

 هنلاعقوىأةياورلا فرثكالاوهولاق اللا لدبءاسلادو ىنثم مكبتىديهريغوكي شو هاودو
 لوقب واغاطن: لفة سب ا,تارذعقيرطلا و ةعجلبا ىلا رخو زاك ىلا ثردح ويكي دب

 دوع

 ةرابج اهبف ضرالا نمهعطقلا ىهوةدوس عسجبت ا دوسو تا دوس عجبي م ٌتادوسالاهذجام

 يسكن ناضب

ٍ 



 11 (دوس) - لادلافرع « نيسلالسف
 س0 اساس 7 سوس و

 اهل دوسي |رصدواسأ #2 مكسف ناك دقوانع
 وو ومس

 محصانت

 ىادا اوسراصفاوعز ىتحةرعس اج ودوعيءاف-ثي دس داو 18 هلا صون دواسالاب نسعي

 0 ًاراذاثر دما ىفو ةدورالا ىنعياعمًاسشىأ ايي ااا تبطل 2

 ىلعتعمتجا ىتلامهمعمو وساننلا لَم لفعالادا لا لق ملظعالادا وسلا, مكملعف قالتخالا

 ارامل تعتمتوناطلسلا ةعاط ىلع تعقتجا ولا دقو .موقلا هنا دا ناطلسلا ةعاظ

 رار

 نم اا اا كالا سالف راسنا تارت

 دب رس رص دس سس رح

 فاه مكونا لاني ليوم تان و دواس ؟دوسالا سا

 - ع ع 0ع 3 2 5 0 و 2 0 3

 دواسأ هيف ندوعمل نفل ارك ذنيح ممسوهيلعمللا لصهلوقو ةمللا دف صوالو ةدوسا ىالاو

 ل و

 نكس ال لوش 2 ضيتايز كش ص

 حمسيدال لاسدوسأدوسالا ليقاغناو 1 3 ”تعفترا اذا هيما لعفناكهسبحاص

 نادوسأن سَ لىذلا نيس اوذو ابو داوسهبف ىذلاوهف,مقرالاامأو مالك مدل

 لمعتسا ىحةلاغلاة فصلا ند ىو اهأاكن ًاواهم_طعأو تاما ُتبخ ا دوسال ركلات

 ولاحول ضراعا وهنأ ارح ٌاتامدلسا نم ينساه جوال

10 

 ذارأ ىلا رعالانبالاكو ىرحجريغدوس اذهلاقيو هياس ”وضنالو لحذلابلطي ىذااوهو

 دواسآ م ةدوسا م ةعاجبىأس انلاّن را اوعي ىهو تاعاجب ىعبايضدواسأ يف دوت او

0 - 

 ا شلاق اسلي درمالا ل ف سا ات دل عجلا عج

 وهو تفل اوءانملا اح ا وءاملالمقو ءاملاورقلا نادوسسالاو َبرعلاو

 لاهلك يفر لقبلا نم يرض
 فاقت اردتم اوءاملا هب ىتاظعا درب نادوسألا

 انذتعمكلام اممسهل لا شف موقىدملا دير قاضو امهدادوسالل للا وةركلانادوسالاو

 لللاوة هةر تدر اننا تبع كاذاملاقف ءاملاو رقاق ذا اولاَعُف نادوسالاالا

 ماعطانلام ل سو هسيلعدتلا ىلصهتلالوسر عماش أر ةنقلابغ ا ىذرةسشتامل

 ةرخا تدارأامناامأىد_:عوهدسسنءالاقءاملاورقلا هنابدغ-للا لها هرسففنادوسالاالا

 ةشئاعتدارأامناو بصشاليصتوىرو عضم هدنعءاملا وراادوحونأكلاذولدللاو 5 عا . رى. ٠ .٠ د هي . هى. -

 ىفَبَهذأ ل ءللاوةرملاالا اهعمنوكيالن أب كلذ فى سمس لاما ةدسش ىف غلامتنأاهةعهنلا ىشر



 (دوس) 2 لادلافرخ « نيسلالصف 0

 نموت : لكص مث هنايدسعو: أح رصو كنا مولا و ةتالخم مىرب هن ال صخشلا|

 وسر مهماظعمىأموقلادا 0 ًارلاَش 1 عجيذواسأ و د حلاو -

 نمّتادوسأ نبت سلاقيو اهريغو باودلاوتال الاو براضملا نم يلعْلةتيامركسعلا

 نمزيثكلاددعلا اوهظعالار وهج مه سانلا ع ْن هيظعالاداوساا و تاءاجبى أ دواسأ اوساذلا

 لاما اداوس الغلو هلةيريمالا داوسو ناطلسلا وهو مامالا ةعاط ىلع تعمجت تلا نسما

 هداوس نمهداوس ىدافهراسامهالك اذا داوسهدواسو ا دوس ل .رلاداسو رارسلاداوسلاو و

 ةاوسلات أ ىد نع ىنلاو لام دعو هقاطأ كلذك هدسنبالاك ذاوسلاوداونلا مسالاو

 نادوعسمنناثد دح فو 2 صولا لم ىفلوقلا مناك م د وس ا ف 5 للا

 لافلام اىتحىدا اوس عمسل 0 رتنأ ىلع 100 ملسو هلع هلل | لص يبن

 لاق هير راسا ذا اداوسو ةدواسم هتدواس هنملاسقي رارسلا نيسسلارسكيداوسلا ىمصالا

 مسالا راو را 3 راوجةلزنجوهو عفرلا ذوو ةدسع :وألاك اًداوسنيسلا عقرباهن را 0

 نمكصخت ىأصخضشلاوهو هداوسنم كداوسءانذا نموهرج-الا لاكو لاك ردصملاراوداو

 رجالادشنأو داوسلاءاندان الات روك وارسال ارارسلا نماذهفدسعو لاق 0

 يي زُيض اف اريز ارق خالو ودا وسلا فكي نم

 عمال لي :اريال ل ىمدالالاق 3م ف وسلب : ازيال مسهلوقىف ىلارعالا نبا لاقو

 اهل قولان 1 سا نبال قو ٌصاسلا َكاَذكو صخ 1 0ك وبلا لطي

 ىاسللا لاق داوّسلا ل وو داسولا بر :رةتلاقفْكم 0 : وتس 1  ماهالبق وأ تلج 1

 سو ىذلاذا 9 م هليعب عاجلا ليقو ل ارملالقو ةالانهذاولا

 توما نمافوخ ىبأاللوقيو كي لع هدوعيدعس هبل خدنيحىسرافلا نادل ثيدح فو

 مدح ف كسل ل سو هبل ع هللا ىلصدنتا لوس رانبلادهعلاقف كيك املاقف اننذلا ىلعان وأ

 دسعوألاق ةنحو هاج او5 ةرمطمالا وسل مولاةفوسواسآلا هنسهوبك ارا دازرنم

 ةاوسوربغوأنا فاو أ عاتم نم صنع لكو دنع ناك عام نم سوح د مالا ار

 قو اهناكتمرار تالا اهريسع 1 .اعجتتاب .كادواسالابدب رثأز و وريثالا نبا لاق

 لاكاصتطم ىا تاتا داما فدا 0 ؟ كيال لالي اذاوس دح أ ىأراذاثيدخلا

 ع و 0 ٍ 2 0

 يع الا ذاك عجل عجدراسالا مث ةدوساداوسلا عجبو

 مهانت

 ةهلونروت .نسةحعل



 ؟4 (دوس) لادلا قر. #3 نيسلا لصف

 20 م 2و مس :

 اددحهناصغأت سعاذا * ادوهسامالغتاكمّسلو دشنأو
 5و 872 -8 دى ةدسو 7 2و

 ةغبانلا لوقهنمو ماس نأ كرم الى دهس نالفود م موهفانأ | هنديهسو ُ

 وده سو

 عقاعقاهيديفءاسنلا لحل 3 ايناس نم دهس

 هه يما عو ع نك بج سو © يس سو

 هيتدبساو هبتدسقخاو هبيعصما دقةدحاو5 هةر اهداو تداو اذار ملل لاقد ىنارعالا نبا |

 وو 6 ء- 8 ساو ع

 ةعشمل اوُأَدر ةئدلاىلا يبا اك ف رص ا لح ماكل هيتاطحو هبت دهماو (

 روحو اذاديوسا ذاوساو اًدادوسادوساو داسيودوس صاسس لا ضقنداو لا ( دو (

 8-1 2 0 الآ

 هلعجمدوسوُادوسو دوس عباوذوسأو هو نئكاسني عمجالثلفالا 3 ارت داوسارعشلاف

 عد ة<-

 براق دقىأدومس !تدسناو دس دوسالاريغصتو تقدم و دداوسا هنممالاودوسأ

 و د 2 و

 انالفتدواسو دب وس وبخرل ا ريغصتو كر رمتللاءالا فذ ئدمسأبلاةَبَْتلاو داوسلا |

 هئْعتروعلوقناك ٌلجرلاَدوسو اعيجددو كاوثوللاداوس ْن هداوسلام هّتماَع ىَأ هند فا

 بصل انأتدوَسَو
 0 ىهوقلا نم صيق #« هنحتو ىداوسنامأإ تدوس

 0 و رد
 ىبا اعادتناو روصنمو أل اق تدسلوي مهضعدو# .داوست حتوم ختدوتم# لل

 داو هوس أناكن او قلنا ضد [هنابهسفن فصيةرتنعل

 هقئاَس ضايق « هنكتود أوس, نمصرق ىلع 0

 اًداوسهضاس تريغاذاءىشلا تدوسو «َسْذَك ضاببلا صيمقبدارأو نول وتعد كو

 مهمظعمو وقلا داو بو لدللاداوسهسقلادا وسدد دواس دوس ل اودلدإ |وداسأ ] ولح :رلاووسأ

 ا مهرج أو مهدوس مولا ىنان لاش و ريثكددعّلكو مهماوعسانلاداوسو ظ
0-0 0 

 دارنا 8 آش ”ىلعدرامىأ ةنسحالو ةينف ىثءاضم الوءادوس لدراف دنت لاق .وأ

 ا وسلا ٌبراقت ةرضحللا تال كلذامنا لمقو هدادوساو هن رضا مشلاولاعلا عاج

 دقو يتامزلاو ىلا نمةفوكلاّلاو تاندارتشلاب قياسات لوس ١ لك

 داوسي اهقدتا اسرواهآرق ةنماهطاطّس قواميس -امىلاهداوسواذكواذك ةروك لاح

 7 0008 نمةعاجيدواسألاوُتادوُسآلاوذاوسلاو امهارقترصبلاوةفوكلا

 تاعاجلا ىأ كلوحدواسالا ءالوجيلا راق هع قل فنيل هنآثد دلو نوقرغتملا |

 لصالاب ضام ازكح

 انيدباب هلع لوعملا

 تاو ند 3و َ هع 1 و 1 7 200

 عيا دارس الا مو ةدوسا عراك تادوساو ننال نيدواسلا توي لاو ةقرفتملا

 ( 4 برعلاناسل - 5 )

 لا ةروك ْىثلكداوسو
 هيعم هاررولصالاءاذك ||| و



 لا كلوةك دن سلاف هلوق
 هيلع لّوعملا ]الاء اذك

 دنسملاو ةدانز وأ دنسلاف

 روي هأ

 لبس 7 قادلاقوح « نيسلا لصف 61

 نمهجوو لافامئاقمامقلا هنع ث د ح نم لك مسي نأ عنشع مل همايقناكمل مسالا اذهب عاما
 س.ةمرعغهانمدقام ىلع اقدسالاو قاقتشالا ىرجتراج هنادانسلا,ةمفاقلا بومع ضعي صخ

 لاق فورضمو نراض ف تنام لع لوعشمو لغات مسا نوكينأالا عضو ثدي لمعتسياممنا

 هفطعلااوقالاريخدانل أن مشن لاتامهئمر هاا «ديرحوءاوقاودانسهسف * هلوقو

 فطعنأالا هسفتءاوقالارعاشلا اذهب ىنعيدانسلان روك ت [سابقلا ىفاعنتمم سلو هملعماا
 5 39 عم

 35 دعبلاو ىأنلااهتودنمى أ دنعو « را ا

 نملوالاءزملاوهدنسملا هيلادتسملا اودّمسملاٍباباذهدي وبس لوقولاك ريثك هلثمو لاق

 هلوقفماللاو لوالا دنسملا فماللا ىلعدوعتهنلا نمءاهلاواهنمىناثلا ءزخا هملا دلو ةهلهلا

 نافل عافلا ماتم يقأ هنال دنسملا سفنىف عوف صريضاهنلعدوعي ىناثلا زم اوهو هملادنسملاو
 د سوو د1 هس

 دم سمودنس مالكلا لملخلا لأق هسلاوهدتملاودنسملا باراذه تاقريمضلا كا تدك أ

 قسرذبلا هبل دسم اصلح وُدكَسمَلادبعف اصل جردقلادعكلوقكد سلا

 ميلا عمتوملا فو ىمصالا ىندشنأ ىبئان رلا لاك مصقة جرت
 م ص 37ةه

 نمت ناكمفاندلاَتَح د مكن رجا نعطت

 قلسكلا لملفلا ماو " 0 ولادلا ىهسعا رفا لاق دامسلا اذه ىمس ولاه
 9و ءو د وى - و ا

 ةوأدنسلا دمعسولأ ةكرشلا قونلا نم ىيعارفلا لاو فشلئاوهوتوأدنقو ةوادس لجر

 ليجدمسلاو «الصلانادنسلاورحنانسسألاو نا نمةمامعلا تحب تونوكنت قر

 د
 نون ءامجلاةةسودح اولا قدس لوقت البدو دانس ودونس عجلجاو فورعم

 سو 75 جو 2 تو

 ميرا اع ئ أردن اهنعهقلاىضر ةشناعشيدح فو بابشلا نمبرعض هي دنسملاوةدنسسمل او

 عضومدا دسو دانسأ عجبا دنسودسساتغلهيفوةيئابا دوران معوفوه ل ديس اولا

 د هت اس ص

 رخادلي مسا ءاملعلاو د ديسلاف العلام صراداب ب هلوقةنموةيدابلا قفورعمدليدتسلاو

 (دبس) «دادنسنمتأذم لا ىذرمصقلاو #23 رعد دوس لوق هنموزهب مسا دال

 * قو اداهسلا اذهامو تقرأ *« ىبثعالا لاك داق ل ضيقت اهسلاو د مسلا ثيل
 ل دهسي رسكلايدهسو مولا نمللقلا* اهلاو نيسلا ميلود ىرهوما

 ىلذهلارسكو أل اق مونلا لسلق دبس لحرو 'ميولاداهشوا دهسواذهس
 5 ص مص ع

 لحبوملا لي مااماّذاذبس 3 ا وخفت

 دى وو كه عمم

 ريخنمهيلعُدةعأ اراك إلف حام .ًاراموعجولاو مهلا هدهيسدقو كلذكذبسندعو

 عابتالا با, وكل نايًردهساوعو طق وذ ىأةدبسوذتالفو نم مالكوأرخوأ ربو

 سس هس اس 0ك و مس

 6 لا ومد لاقي ددكلا لت وطل ادَولاو نس أ دهمدبس



 5 ا

 ع

 <. دئس' 2 لاداافرح * نيسلالصُو

 قال: اوهو دانس لارعشلا ب ومع نمةدسعونأ ىدُمس هيلا ةيسسنلاو د نهلا لغأ
 ص ربالا نيديسع ل وقك فادرآلا

 يم #2 راب

 2 ب ه-_- 2

0 -ٍ 

 ىقناوصلاو « ١ ار لا * 0 طل

 لقمففا اوقلا فدانسلا لاق هنأ مالسنبا نعىورو لوالا قع تيل

 1 1 ار ىلع ى أن يدناستم موقلا ح رخلاشاده نمو هرعت قتالفتاسو شوب

 نا لاق را جاو سات ا رتشا هوك ارتحل هنارىلعا وضع سار

 ةمرلاو لاك رعاشلادءاسلاقي وريم دانسا لثمدناس ىععادانسارعشلا دنس لاش حرر

 المارينا هناعأ م تنور سكر ادقرحشو

 هلوقكىورلا ففادرآلا لولا تكرجل اني فات امهالكم يسسواداتسووعشال ٠١

 اهم م 51 63 معى ءامدن ار

 كت ا م -

 ةهوصاس ومس ع

 هَ ريام لقاسعم لا #3 زرعت باغتنأرتأ اهيؤهلوقو

 ىجنبالاق بيعوفوامب و عماشسقت :راصق دست ب فاولبقام تف وان ورفءابلا ليقامرمدكف

 هانامهتزا كسا فى :و مسا ىذلا نأالا برع ف درلا لبق ة فلا وةريبكتلا ف الستار "رلجلاب

 حوتنملاءاملا كل ذكو مالكلا نمريثكف امتبقاعو ةرسكلا رت رخادق م هدنعةمهفل نأ

 اودع م هنأ اهنم عضاوم ىف نةكرلا فاعتامأ اهلمقام و وسكملا"الا ورك ثد رح د قاهلقام

 ||| ةصق ٌناك رمت تب رضاولاك اكرمعب تر م اولا ةف بوصنملا ظل ىلا فر صن الام ةرورخملا ظفا

 00 ا 00 نانسي

 0 نسما راع ا

 رعشلا ربا ىداسف لك هنولعبجح مسمنافدانسلا فس هرعلا نم تعقتامامأ دانسلا ةييك ص صخ
 ءاوقالا له مهضعي تعمسدقىن الا ملعاال ولاقت بدعم هدنعوهوا.ش كلذ فنوّدحالو

 ايبعولعجوءاوثالاريغدانسلا لعؤ + ديرو ءاوقاودانسهيف *« رعاشلالاه دقو ادائس

 ةقبلف لاخلا تيرلانالوهامتادانسسلا لصالا ناك اذا هنأ نسا ونأ هلاقامدحو نحنا لاق

 ناك( مئاقلا نأ كه ىمس:تيءلارخ ىف داسف لكف كلذ عشب نأ ع نتج ملا ملا د ملاكتابنالا



 طضلااذهبوهحزربهلوق
 ىدعاالامف معلا لكشب

 حزربقهد_+ ناو ةرثك

 هرخآ ءاخ لاحم ىف عقوو
 دنسلاهلوقو حررزب هلعلو

 هعج- هز عل و هبا ذكدانسالا

 نأ ىلع ءاننئأدان_سالا
 دئنمح و ها درفم دسلا

 نمىأدا:_سأةمح هلودذ
 ىيصم ما داما

 دك نلاملج هل وق )ا (

 ريغوأ همفانلمخن ع فرت

 دىدعم ها نر انا الذ

 اديأدش الى أدت لاَديو رهدلادب هيث [اللاقي كارعالانبا رهدلا دَمْملاَو هلثاكىلا عد

 مولا ىلا مهيدي قوه متاحوأل اق نع انقر كلن ملوك اوناك اذهانطلنف لارج

 دالي مهذالب مانت شانلا نمل جدتسلاو ثيشدالوأ مالكد ملا سابعلاو لاك ريج- طخ أ 17 : 0 ٍِع 7و عه .
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 َناَقَو ةيصاضلا طببهلاةديبعونأ ةيماضلبقو مانسلا ةكتسم ءاوقلا لد وطدانس فان 7
 اساس 9

 بنوا 01ج الندم ذلكم انتقال زن هركنأو ورلثم دانس |هريغ

 1 1 و 3 دع وس و و5 وءّو_-و

 بنت ةملا عب 03 ىرقلاةدئاسم اينلاد 2-7

 نأ ل بالا ةغص نمداسلا حز رينا لاقو قل ةديدشدانسةقانور عونأ اينثةرك دمىوربو

 س و2

 دناسن أر ا رسلافو ةدئاسملا ىهو مدقْلاو ردصلا ةفرمملا ف ىيممالا لاهو اهكراحقوب

 ةمرلاود لاقى واحلا ةديدشلاةق تلاوات هفرفوملا اًصعداهقل ضعد

 و سو ع9. كودو و

 قوهست املوُطَلاَحَرأفيظو 5 اهلشي دانس فرحا

 |الملفات اوقلع يشر هيتس ما هع ةف ةقانةملاع”

 وهوا 'امظناكمناير ١ىوربو لهربس لن ابو هعساووطناَحرأو ليلا ن ا
 مث م

 "0 ر) .اهعسؤ لح رلاداتساداتسإلاو لووطلا قوهسلاو قاسااهطعٌفظولاو ملاريثكلا

 رقاد صتسدسف 1 مل تلاعب 0 ديلان
1 2 

 تدخلا فو و ل نا مالا ا ا اا روح

 ' يرمدتلا تبلل لاق مج زدحاووعو دنس اول أ ةعبرأ اهنعدنلا ىضرةشناعىلعىأر

 دعو

 ١ ص هندي عم قرت رخ نمراصق ككاو صق.هقوفُم صقباشلا

 ا املك كجوار وت سو تاعلا لاق اًضوماطمم عسي كاد نمرهظام

 دشنأو دوربلا نم ىهوبامشلا نمدانسألاديسلا حز ربا لاقو

 ىبالاناهيف طاسكنا برشيإ اهنوأ قا دانسأ هب

 نم برضوهودَمسسلا دلاذا ل_جرلادن سار ءالانيا دوربلا بابجن مءارجلا ىه ولاق

 لان أنيةمام حج رخةربرهك أ ثيدحفو ىّشتادار ىلعاوجرخ ا ذنيدناستم او-رخودورملا

 وح ق5

 طخدت_.لملاو هيزنعتسرورخ هلا ىلا منمدحاو لك اك نيواعتم ى أن يدناستمنالفو

 وهلسقو ةميدق أك ىحلاق دنسلاا:باّكهسلعدجوارخنأ كاملا دنع دححفف و نعلاب

 لها

 ال

3 
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 7 ص

 اهلحرتدأعسا مهضعل ثد دح فو تييومديت دأعساواديدشانرومدوديز وب لاقو ابسط

 وح رع رع

 ةأمساو كلذكب شهلا نملمساوأ: اها ودنا دعت اهو" بهذئث لك ت مروا ىأ

 طعمشاو طعمسا كاذكو اضع التما ذا دَعَا لحرلادعمساى را ٠ ) بهذؤئنلا

 فيعضلا قآل دغمسلا ول والا دقعلا (( دغمس رن لمت اذالج .رلازك ةىفكلذلاقدو
 و #2 دوو

 فنتت تح ضْعقلا ديدشلافمملاو بهاذلا لسقو معاتلا لبقو مت لا

 النماىأ لجوال ترواذ انتَ لاقي ةمجد نيا ماو لاو لمانالا :

 رع دارت تل ماو ردا الجر تدان ثيدطلا ذو اضغ

 ورعوأهلاق ثاكر رالاديدشلا لو وطلال اح رلانمدغمُلا لبقو 8 مرواذاح رخل ادغمساوايضغ
 مدننا صحاس م8

 ادغماابس بش دقناكو * ادفمسلا ب زعلا تيأر ىتح دشنأو|||

 حاوسو أل افو بتغلا نمامراوهتيأراذاادغعما رغم هيأ ارتيكسلا نبا ٠

 دوو ءاعو ع

 اد غمس مص دبعلا ىف *« ىرساذا نانا

 ءوثلادهمسلاو مظعاذا همانسدهمماو لبالا نمل مهلك لا عدم ) :
9-5 

 دانسأعججاو ىداولاوا بما لبق ف ضرالان نم عشت اا دنبلا (دنم) سانلاٍبصلا
 و 22ه هم 7

 لكطاوا ذوات :رثلالادتس زودت موه اش ثدتخا وف لو كا درمغ ىلعرسكمال

 ديزونأ لاك ةنلاةتدتساىأ هنلادتاس وهفءئىثلاىلا هتدئاسلاةيووريغدتسًاو دنس ا ودناستو

 دشستلا ىلع دال دش 23 هوريلاذا ا

 -» , 8- وس هو

 العو لما نمكلب هامدتسلا ىرهوملا دناسملا هعجوادّسمو دس ىهسهيلادتسسيام 1
 ى5-و وا

 لبحلا فن دن ءاسنلاثبأ ًاردح |ثد دحىفو لبحلا فموقلادونسلةّيمدنسلاو مقسل انع ْ

 هيلا ودتسأ مسي أنيمتادبعشيدجففو هرك ذنسوةمهملا ن:شلاءكو ربو ندعصيىأ

 تاداسو ثدنتساه سلا ُتدباستو ةركتام تش اودعصىأ ةبر ري

 و 23 هس

 صاع اربخ ىو قردتسأو دوسي لباس 6 :ةدطاءاذةاسُملبرا

 ”ل 1١و

 دسللاف ديس مدلل لاقيوذلا دس لاودتسملاورصعلاة الصدم ةيَْلانيم ندي تح
 مم م مع

 2 قرى أل بحلادونس ل ثمنيسجلا ف دّسسو #2 ديضالودجأال عك *

 لصتا ام يدها نمدتسسملاو ىرهزالا هعفرتي دما دنسأو دحو دس اودعلاقدتسأو

 | ثيدحلا فدانْالاو لصترلام عطَقُتماو لسرملاو لسو هملعمتا ىلص نا ىلا دنس ىجمدانسا

 بشرقكوه حلادغةسلا هلوق
 هيوص .ولصالا لقا طسضد

 . اضرتعم سوماقلاحراش
 طم هازعور بشك هلعج ىلع
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 هد سم راج وج دع دم معمم م ميصم مم مع

 مادوضرالا فتن راه سف لبألا تكتم مادا بلال أداارغسلا نم

 دروشلاو ادمرسادمساديأك اذ لف الودحاو عع بلعت نعاٌدمرسا د مسا دب كاوهو ةسلع

 لجوزعهلوقو. ةهللق ىهوبلعت لاق ٌيَغادومسد سو هاهل ا هدهسواهل ادوعسدمسو وهلا

 نود م اسس ادعنبالاقو نوشالن و دماسلبقو ءانغلا ارسسفووهللاب ارسس ف نودماس أو

 * بلا ف وبسلاو هية ردنا ورعلاو نوهاسنودساسنيلالاقو نو ربكتسسم

 | بالو ىلا دس لاقي تع هنااا وم لا لاك هنأ س ابعنبا نعكورو

 0 : ديكنأو انروارو متتوكو دوهشلا كسبقو 1

 ادوم# دكر مينق يأ ب مرسلا ص ونا دمار

 2 1 هو 1-06

 دوم ضصسبلا نهعوجودرو #2 ها

 دماسلاو رك ادماسلاو يالغلا لفاغلادماسلاو ىه ماللا دماسلاىل ارعالا نبا

 ” 11 لارا عت دقو ىئلادماسلاو اًرسأواَرط يرسل ذمابلاو اقتل

 قعينيدماس#وقدببع وأ لاق نيدماس< اراىلاملابقف امانقةالصلا هنورطتن سانلاو

 دشنأو ريك نقلا دماسلادرملالاقايقلا

 ادومسلا كنع عد * مهل ارظناف مقلق

 ايل بق هانقميلع راح 5 اما تاراهفارلا اذا ب صتنملادما ملاريثالا نبا لاق

 سيال قاف هوقو 0 0 ارز قاتلا ةماو #3 البا فصت

 ا اص ص ع

 هدصقا د هسمَدمبو تبا دومملجرلا دمو بكا ردا زاير ملل ل شن كودو فلعامتوط

 اهلهسا دم ضرالادمسو دامرو نجر سوعوناعنلا هيفي نأ رالادمننو هدهضك

 نأك يأ كطدقا ضرر تن ايفو تانتاورم يوك دا مداعلاو اهلي زاهدمسو

 ىقحرظيامدامسلا هنمجيركامس ءانلا ملي تح كد ىضربامأ لاف س انلاةَرَْسيهَصردَمَس

 . .لاقيالولاغ فاعلا نعُيل دج اوُنابولَلاوةرذعلا مرتو عر لوصأ

 ماعطلادمعسلا ويل ل تاو راسا ناو يشنإتو ديبستلا ىف ةغلدر 200 ساس أرلادعشتو

 هديسسن بالاك برعم مة بسراغلابى عسي ىذا ديعمالا او ةمهملاريغلادلاب هلا عاركنع

 مرولبقو مروادإ د مسازمهلابدامما ومراولا د ثمسملا و المأ ع عا عاركم ««عنلادفرعأ سأل

 : ا الاب 0 انمار 1 0-0



 م ديس ١١١١ لاقلا كرس ايلا تلا وضل

 :اكس اك سس و ,ءدوزو و3 ءوو و

 ةقيقأ اذا ةَدَغاسموةَدْعسمو ةدغهسمو دضاموةدَعملاصف رداونلافريذهلا فورعم

 ووو ل

نلا ) دعس ( لعأهتاواهتعضراذااهتد_ةمواهتاهمأ تدعسدقو نذل ن نمءاور
 ةرواق

 ريطلاو عابسلاو ريعيلاور وثلاو سنتللو ءانثأدمساهلكحاسسلالاقب ىممدالا ىئنالا لعركذلا

 عا دا والا ا ل 8 ءاأ م
 ايفا داس واد ؤس اهدفسي معفل اباه دعس .واهدماس درسكلا اناهدعقسدق و عابسلا تدفاست :واهلثم

 نع كت ىف دغسأو هريغهدنسأو حم .اسلا فرعشلا قماح دقو رئاطلاو ىتاملاق كوكتاغسا ا

 لاقفدنز :رال تلصلا لأن يةنمأ هراعتساو ىرتعدفسلهابا فرعأىأفايعللا

 فسم دو لكى حاملا 3 ٌةقو رطهلالا اهريصٍضرالاو

 هنا لنقل رثاقمهضعب ناسصلا ماظل |كلذو حاقتلادمساهل لاقي ةبفارعجةجرتفو

 زاجأو دمي دغسو عافواعق لق الاول بردا ىمصالا هئاش نم هبحاصةزبدخآ 8-هل
 و م

 هأن ًاديز وأ لاو هبكرق هفاخ نمانأ اذا رمت القدم ستسا فار ءالانا دغسو كنس زينو ْ

 9و3 اق سد

 ام دو اهتدنم تع ىحدافسلا اهنع عطقىذلاليخلا نمد و ١ و را قرعل و

 ني“ نماهكرىمرافلان ء ةريخالااهدق_ستساو كم م ع امونورشع

 هو ممم سو 83 - 8

 ديفاقسهعجو مدللاهبىو د فو رعم قمم بش تاذتديدحديدكنئادوُسلاو دوقسلاو

 - م ةس 56ج .- ه- ١

 فو هرهضهدقسوا دقس هد عسي هدقسو هسر ةدقس أ دقوأر ,مدملا ير ا (دقس)

 هرك ذ قا سوءارلاوءاغلاءىوربو رضا ىأاس رذدقسرعسلا ف تجرفت لئاودأ ثودح

 م ه- ا 9 «و

 ىايرلا ف بيذهتلا كل هرهضال ىأهدنقسال سخي تبرر سراب

 نمدغلسلاو عاركنع مئلدغلس در ((دفلس ) هترفتسأ دورت سوفا ٍ

 تيل فئلا رعود سرقش | لسه فيقال نع ةرجلاديددش دغاسرجأ ووحرأ بلابل لاا
 -ه9 ع ه2 9و

 لاقيووجالادغُلتلاوةدْفلس نالاو د يعدأ ىوح أ ودفلسر ا دشنأو ل

 ةالولا ضعب وع مبتءمكلا لاق بئذلا

 ل ولأ دولار طوخلا قران ما هناك لأ فلس هالو !
- 

 ىلارعالا نبا ثومحت سب ريتا ندوات امودوول دل ىلويهَعْل لا حاحا وهو

 دقلسلا ىا ررلا فبدذسهتلا (دقلاس ) لاجرلا نم قجحالا بو رثّدلا لوك“ الادغلسلا
 2 نياس 9 و همر 2 9 ه2

 لليل لويس 6( هريس ىأ ىرفدقلسأ تنبرخزي مابا لوق هنمو لو زهملاىواضلا

 دمسلاو . ني م_ةغااذا ل مقل لاقي وءابعالا ف رختولا وعمد مسكلبالا تدَمتوالعادوم

 سسانملا لعلو هملعل وعملا
 هأ رهاظوها.1هطاقسأ

 مي
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 سيق عطا ميناس زنيدعساددعاهرثك أو ريشكبرعلا لئابق دو سلاو ىرهزالا
 ما مس وود و 25

 نبدعسو .ةرازق نب ىدعنبدعسو ضرغبنبنابب ذنب دعسو نالمع سدقن دععسو ةيلعتنءا

 ين دعس كمت سو سو هماجدتنا ىف ص نلااوعضرأن يذلا مهو َتزاوع نيركو

 7-7” 9 03 هت 2+ ني عم

 تبان'لاق نا دود. ةيلعت ن كلام نيدعسنب ثرحلا ني دغسو نا دود نب ةماعث ندعسدسأ قبو
 5 0-2 عم 0 ٠ . ش
 م سو هلع هللا لص ىلا ءابر راءال اودو مما و ومعر رب مهاثمىرب 77 كلامزيدعسوست ناك

0 

 قو ةريشعلا دعسا نمو ةعانقف ميد شدْسون امو نالبع سقىفركب نيدعسوساهتمو

 لئامقلا ف لّقتناو هموقنعل ان ىدعبلا عسب رق طضالا| هلاك دعس .وسداو كف لشملا

 رك دعسامأو ميت نب ةانمدي ز نب دعس ىعيدعسودا او لكى لافوهموقلا عج نوه م مال

 لاق دعاسأو نودبعس دعس جيو ىلا عللا لاك ملسو هيلعهتلا ىلسصهلتا لوسراندسر اظأمهف

 نطيدعسأونو ذاشدعاسأ ىلع دعس عج نأري_غةفصلا مأ مسالا هب نعأ ىردأ الف هديسنبا

 سالو برعلا نمنطيدعسأو ىدةسكلذكوة سا مءاداعسو ىدعسربك ذئوهو برعلا نم
 س7

 100 هاته ااذهدا كل ذو ىرغشلا نمرغصالاو ىريكلا ن نمركالاكىدعد نموه

 يرفس »نم دعس أن وكي نأ اذه ىلع جين دعسالا ل- >- رلانالو ملا ةناضرن لوقال
 ماع 9

 ىرح كل ذكن اكو لو ىج نب لاق ىدعسإك ذمدعسأ ن ىلا ممضعب بهذو ف لاك

 قفتملانيف راني ده نيب عق عقو ف ةالازهاماو ىدعساوفصو طق مهعم فلو عاممهع ىبنأ

 ىليذههدبعت تناك صْدْعَسو ىرشبو لسأو خ هشام فنالاثملا ناذ# عقي اكفنا
 لاقنةعقبللاهماركْن سواء اءجولوالا مملاو داولبقو دن عضومدْعسو ةيلهاجلا

 س«و 5 وح سا سرس وع هعو سو تا لس <

 ايلاذرم دعم ىئطرأح ورث #3 قطنع ريما مول ىنمشلت
 قاس سل

 25 ه5:

 هلع هنا لص ىنلا لعدةواملاذهةلس ءورعت أ ثي دخلا ىفو اسس ورمعل“ ءام ةيدعسلاو

 ىالكلالاّتقلا لاك ةرازفىئءلءامنادعّسلاو ءارّدشلا اوطيت باباس ظادأ اسر
 1 و«9-- ء 9 بس
 حرق حوعأدالوأن لبان #3 تضاف حَنكعّسلا ن نم نعفر

 رادةءلزنع ى 0 واج لتر عارلو نعلادوربنمةيدمع- لاو

 رعاشلالوقامأو مهل

 95 لم

 ٍدرالو َجاوعدَتال ضرالان مها قو ل لغو

 دارأر ىأرحأ» اسوموُد ادق دعاس ةربصلا ثب نقر ةناكر تاكل ىيبل تاك نص دمساوهف ١

 ود 5

 لبحدغسلا ) لغس 0 وكس ن ؟ اهلل وش هنأف كلذك اهقاننا ملاذ ١ قسما اهع رحب هللا

 فو 20

 كنزي دن دك “اطلس بضنشدو نر” ىف يسن ل”  سارلا7 0 7 8



 5م دغس  لادلافرخ » نيسلالصف

 اط مادام هنالّنادع سلا تعرا ذوات لالا نابلأو عنب ولا مانأ مسهبعا ريتش نم .وهو

 لاه رثلا نغنرضدعسلاو هلك .ام واظراسنالا هصصت قاس
 وو #2 وءمءم ىو مسه دو بو موو

 دعسلاهل<ةرازب لت 3 ةربدم ىلا نعظّن اكو

 دعس نانا نبةَبَصل ناك هنأ لصأ وز "اسما ذه دعس لئقد فدعا حاجلاةطخ فو
 دهس و

 تح اداوس ىثزاذاكبص ناكل دعس جز ودهن رع امهلالبانايلطياج رقت دعسو

 الثمر رضي وهوهنمءاشت اممزراصو هم اهنا كلذ نخاف لثملالصأا ذهدسعس مدمس لاك لمللا

 ىرهوملالاقو عقوام ميأرشلاو ريما نيرحالا نعرابضتسالا ف برضيو م-رلا ىذيةيانعلا ىف

 ثيدخلا فو هركب وأ امموهأ ىلا نعلئساذا دمعس مأدعس ل ثما قو ناكملااذهىفأ

 ىرخ اهعمموقتف ةأرملا موقت ت احانملا فءاسنلا داعساوه مال الا ىفرشعالوداغساال لاق هنأ

 ةييصعنهادحا تدصأ اذا ّنك ةسلها ا ءاسنّن هيو ات ةحابنلا ىلعاهدعاستفاهتاراعنم

 دادعف اهعمنعمتجفاهتايارقٌتاوذواهتاراج لذ ىلعاهدعسأو الوحتكي اهيلعزعت نِهف

 اهتامحا اوصتببصأْاذاف همكمتو هسلعحونتت مادام اهذعاسُي واهات .وابتاهوأ وةحانتلا| ْ

 رخآثيدحدرودقو داعسالا اذه نع لسو ه.لعدتنا لص ىنلا ىبنف نهتدعسأ ةسصع كا ذدعي
 ىفو ًايشرسو هملعدتتا لينا اهللاقافاهد هس ديراق ىدعسأ ةنالفنا ةيطعمأهلتلاه

 امأو ىنعملا اذه صاقنداعسالا ام ىاطملا لاك ىيعبانماهيدعسأة ىهدافلاكةءاور

 دعاس ىلع هديل جرلا عض دوم واعمل ةعايملا ىهنامن لاقي را ةتاعفةد اسما

 9 .'رمهل سيل ى أد عاسنالف ب سللاقيو نأ ىلعانواعتو حاس فاسشانقاذا هبسيحاش

 ادعاسو + دعاستولا دالك ريخامو 5 رعاشلا لاف جس موقلاهسعاسو هو ا :

 ف ةرممدسالأ نهب نما ءو ةليبقة دعاس و هاحاتحرتاطل| اد عاس نمافع ناسنالا
 هادسأ ا حصد ع 2 ود ع 0 هه ةهداممرب ى هم هع

 ءامسأن ادعسوةدعسمو ةلعابو ٌدعسأو دوعسمو دعسو درعسو دمعسو ةماسأ لثم فرصتي ال

 وسدع و <

 سقو ميت ىف شل ئابقدعسو ب ونانطب دبعسونبودعسو نو اسفل لاي

 كلامنبدعسلم عَ 37 نيترو ماقول ١

 و و هل دى هم

 دشنأو ركبدعسو سقدعسو ليذهدعسو مم دعساهنم تس لئابقدوعس برعلا فو ىرهوما
 8 يتسن ميزلا دعب وهن ن وفر لوقي ل بز ادعس عبدون كوبل لاق ةفرطتني ا

 3 ”هلسقلا نمريك ارفع وعلا 227 سقنب ةعدض هن كلاما

 ( + برعلاناسا - 23 )
 :- ههه عمص> رمصعم < يوم مص سم. 0 >7



 ' (دغس) 2 لادلا فرخ .« نيسلالصف 59

 ةنادعس قمن يعباةركركنادعسلاو ةكدشلا كب فاطم ىدثا نا دعس ,هضعب لاق حا
 سدح

 ٌضصقتامو تسال ةنادعسلاو سرفلا هبط نينا درلسا لسد منا دعتسملاو اهترادتسال

 ىلسوا جمالا وأن لا لثملابقلاو ضرالا ىلي ءامعسشلاةدشعةنادعسلاو اهراَتَحرم

 لخلا ةلوشنادعسلاو تانادغسلا ىهونازيماةّمك ل فس[ ىفةدقعلا ةنادعسلاو املتىلاوا

 احلاكمكوشملا ارظننف قلسسي ةكشفمل اكل لوس هودّسس نادعسلاو "هلع ؛ وهلبقو ةفنح ىأن ع

 بسيط لوقت برعلاو اطر ءادام ليال عا ع بطن مودو ضرالا وبسم سا

 نادعسلا ىبعن مست ل بالاو عفصة جرت ف ىرهزالا لاهو ثد بط اوتادعسلا لأ امانبللبالا

 مالكلا فس لهنال ةدئازهفنونلاو تبنوهل قو ةنادعس هتدحاوامنايلأهنلعبطتو

 هيهيشد وتادعسلا كس هللاقن كل اوشتننلا ادهلو فغاضملا نمالاراقفقو لاعزرغلالعف

 تانادعسلا ىمسترافطالا اهن اك تاَنهدءاحعلا لفسأو ةودتتلا ةنادعس لاقي ىدتلا هَل
 اهلوةريبكب تسداوئن لك اهلك أم ةواح نولل اءاريغ ىهونادعسلارارحالان مةفنح وأ لاك

 الو رم لكلا ف لق كلذأو ىرملا عن موهو مهرداهن اك سطل د كوش تدساذا
 ش : ةغانلا لاك تادعسلا<

 ١ دبل اهرايوأفعّسْو ادعس #* اهنب ٌرراكبأالا ةّناملا بهاولا

 لاق هناك الفاسقلت_سنادعسلا مادامام اقف ةيدابلادب رئامأ ىنارعال ىارعا لاقو لاق

 ثللا طلخبو . مهيعا ص لضفأ نمنا دعسلان أل ملا اذهيدارملاوالثمتهذفنا دعسلاك الو

 تطقلاو طلغه لك اذهو بطقلاك اكسل لعجو نادعسلار م ملح ا لعك نادعسلاريسفتف

 ءيشىقنادعسلان متسلوىرخ أ ةرصش مث ىهفةلخلاامأو كسملاهيشينادعلاريغ كلوش

 ةماسقلاث :د>ىفو لوشوذت دنوهدنا دعس هن "اكرتبيرانلا نمر خ نم ةفص ىف ثددحلا ىفو

 3 1 ١ 1 1 و1 رسمي حو : ه- 4

 0 ا فيطاطخاهلع طارصلاو

 000 لس ادور لستم طور هيلا قورعلا نم

 2 دمسلا ىرخرالا لاك تايداعسم عج رىداغسلا هايل ولاخ دعس عج او“ اوةنودالا

 دعسلات بن ئداعسلا ثدللالاكو رش ؟تينئداعسلاو مي رلا بطدوسا ضرالا تحت لصأ

 لقي نادعتلاوىرهزالا لاك نادعسلا ىرمنودانيى أن ودع موقلاجرخلاقي و
2-5- - 

 000 نال ااه هد اا وش دلل را لوشم رب دسم هل

 وهو

 ا! |ىرع تلاقف لوالا نموهنيآ فاشل اهحوز نع تحوتزت ةأرهاتلئسو اديأاهدرأال

 ش 0 اًةفشحو ا اوبسسطا ١ نم مضلادعّسلاونادعسا اًدوشي م طاطخلا

١ 



 "ا اال ااا ل مر حسي ىلا
2 0 0-001 . 

 ١44 (دعس) .. .لادلا فرح « نيلالضف

 ايايجسر عال لوقويااعلإ#

 لاوط كر يرش لظدعا 5 4 رة 1 ربلا تحن ىلع 7

 حرش ىفىرهزالا لاق واسهل عال ركلاو اعنا نأ وع عزو العلا نم ملا ىرجمدعاو داي ىنع

 فول شلك كَ رد لاو نيديلاكاسلهمحان-نال هتصح أ ملظلا دعاوستس لا اذه

 دنععي رسوهلوقي لاهيا عبرت |ٌتَكاواهيفزعال فوج ماعنلا ماظعو بصقلا لثم

 ةدعاسلاو رصلاوأ ل لاو همدثو هجلراسحمادنعىث هيا رباهذ

 هنمجرخىذااوه وةقانلا فاشل ءلحادع اسلاودعاو لا اهعجو ةركبلا كاست بصننة ةشخ

 دعاوسلا ىمدالالافو ليلحالا ىلا نيللا اهنمع ب عرشلاف يو علعاوسال ناللا

 ىضهورحأادع وسلا تييشنيللا اهنم< عب ىلا قوربعلا ىهورعوأ لاكو عرضلا يصق

 ٌردلا ىدؤيىذلا قرعلا كاذكو ةقانلا.٠ نم عرضلا ىلا هنمّردلا لن قرعرداادعاسو هيراخم ١

 هلوق هنموا دعاس ىعسة ارملا ىدولا

 دئارشلا بل نيليدعد- علو * دغفتيداحالا نأ ىلعتملا

 دعاس هيلع ردافاهلا اا ا تبلماك منكو

 نالفرادىف طئاملا اذه نعظلاّة داك اهيدثىلا هسأرب تخت ىأ اا, نعل قل اور

 دفنا ىلع عدازتاك ثيدحا ىف و اهقسىذلااهرةعر ءرزملادبعس و اهيف صخث ىأ

 جراخم :ةلادعاوسو رابنالاىارخلا ىرتوهلدقو رحلاو ىداولا ىاءاملا لستم كعاسلا .

 لبقو اهلادرفمناك اذااهرهاوظ ضرالا قسىدااربنلادمعشلاو ائوص راو انكر

 رخنبسوأ لاك داش ريغصلارهنلا لبقو ريئلاوهأ[|

 2 رقاوملخ « ٌةفقممهنعظناكو
 0 الا با هااىراجد_عاوساورعوأ هلوحئوربو

 و 99 د هس اسوي هد

 000 0 32 هدب 0 ل دب ًٍّ 1

 "ل 00 اينايدتالا

 ةدمعسلاو باطريغنمءاجامدعسامىن ىنعمتالاساملا هنسجحيةيلا دىلا اتصالا مس ءاملان م
 9 ) وس

 أع يلم فدعا وةيلهادلاىفةعس ريت ةديعسلا وصبمقلا همن آل

 0 كالا ا تساي ف توم كلا نا وحبل 3-5 تحن تفعل دعساذا 34



 هليا هدع-س نمالا هلوق

 لصالاءاذك ملاهدعساو
 هدلعس نمالا ىلوالا ل علو

 ىميفعم ها هديعسأ نوع هللا

 احدت. ء م

 (دعس) ٠١ لادلاّت فر « نيسلا لصق: 1

 خئارو ف كفي "هن كمن ذأ ةثالثت بحالا دعس لاقو ةسخالادعسل ادوندضرالا ماوه لعف

 1 لرجل الزانمو ياسا مويكنم رجلا ياي وربلا زهر نومددحاو تح

 رمقلاو سمثلا نوكتام ن حاف فيصلا حا هناطلستأب لوءاتشلا حاير تنكسدقو عسب رلا

 ا اقف اس .بذلااهرك ذدفو ري اهيفىرتالثنالاهمانأ يف وصنلاو

 1 دعسالاباهعواطم وي نيمسلا لك ' نعتز ىءا رتتماق

 لجرلا دعستساوهناعأهدعسأو ياس يدم 4 ةنواصملاةدعاسملا ون ةنوعملاداعسالاو

 ىور داعسا دعب كلا داعسا ىأ كيدعسو كسل لوق نم كيدعسو ادعسد دعى أتالفةيؤرب

 كدعف للا او كندعس و كسلةالصلاحاتتتفا فل اوه ناكدنا لسو «بلعدللا ىبص ىنلا نع

 ةسامهريسسفتة فرعمى ا ملبعلا له أ ةجاحو مير يخ وهو ىرهزالا لاق كلا سدالرشلاو

 كّتعاط ىلع مقمان 5 لوقي هن اك اابلا وامي ءاف اىابلأ اوناكملاببل نمذوخأم وهف سكاماف

 كيدعسو كسل وق تيكسلا نا نع -و ةباج ادعي ةياجا كلاب جو ةماها دع: ةماقا

 ىحن دج لاق و راها دب اداعسأ وموزادغب كةعاطلام نا هه ايابلا هل 1

 تدعاسى أر يثالا نبا لاق داعسا دمت“ كرمال اًداعسا وةدعاسم كا ةدعاستىأ كيدبعس
 لعش د ومااارداصلا نموهو ىئادهل 0 اوددع اسمد_عبةدعاسمْ كك عاط

 كيدعسو كيلا دحاوالءارغلا لاق أدرغم كيدعسل عمدت لوججركا لاك لامعتسالا قرهظنال

 كانو ءارفلا لاك داعسادعب اداعسا هنا كدعسأ كي دعس عم ىرانشالا نا لاك حك ىلع

 هيوسسلا# ةأضرودبر ماذنعلا ةعباتمةدعاسملاوداعسالا لص أو ةجنردعنةجرمتا كبر

 دعس ىلعهل ل عفالو كيدعس ىلع ىثمءاح فردا اذهنأريغداعسال اوةدعاسملا لعب درعلا مالك

 ىأهدعسأو هللاهدعسنمالانوكيالاذهواو دعس نيذلاامأو ىلاعتهلوقٌئرقدقوىرهزإلا لاق
 هناعأى ا هدعسأوهنااهدعس ىعموادوعسمل>رلا ىممدستم وهلا ةدعسأ ن مالم و وةناعأ

 داعسا دعباداعسا هللا فدعسأ ى أك يدعسو كبل هوق نعميوحنلا بلاطو: لاقو هقفوو

 الك د ٠ وهف ربطاخدبعلا نال سابعلاوبأو تيكسلا نبا هلاقامل اوملاو ىرهزالا لاك

 هنئادعس لقاذا وةدعاسمدعنل مالةدعاشمىأ كال اوشباك كيديعسل اوقش» صاد مونرو
 5س دس

 اسس قاسلا ةدعاس و ةداغست كا ذي دع_سقهنعهمض هرباملهللا قف 1 اا وديعلا

 تاسغللا ضعي قنيدن لا نمىلعالا دعاسلاو خس لا ىلا :ةرملا نذل نم نيد هدرا قلمدعاسلاو

 0 قذرملاونيدنزلا نناموهو عارذلا دعاسدعاسلاو ىرهزالا لاق امهنملفسالا عارذلاو

 ملا ىركدءاسلاو دعاوسدعاسلاع متو ةتلوانتو أ شَتّدَطَي اذا فكلا هتدعاسمل ادعاس

 ثا ا

 1 داس سنابل

 3و



 لذ (ذعس) لادا فرح م ناسلالصف

 هم : 8 اه 00

 دعس مو: لاقي ةواَعْشلا فالخةداعسلاو كا هاو ل

 ىرعزالا لاه لطابلا مهدنعامهانعمو نقلا دعس نيردهدلطابلا قلثملافو. سف مونوأأ
 وع هم دلع

 هن عفت 00 انّيردْهدهْنعلا دعس لط:لاك هي اك هدسنبالأق دام امرا

 هييغفنيقلادعسدي ري نيقلادعاسنيزدهدلوقيل 0 ا اا دوس هعجسو

 دعسو ميسو مسلم قشض مقا دبعسوهفةداعسوا دعس د عسي دعسدقوا دعاس ولعجو

 ىنععديعس نوكن أر احوئرهرالا لاف ءاهلاىك الاوءادعس عج اودوعس موه مضلاب

 دعسو هدعسأو هللا هدعسدقو دغسوهف ا هللا د دعس نمدوعسم

 هدهد عا »< اع 8 -ء

 يسر دلودعس مول جنبا م ردصلالا ودعم بكوكَو دم ولو ءامنأ دعسأوهدج

 حاهنم ىلع ناقوس اين دج و ادعس ن أل سق نمل هئدعملاو دعسألا بانل ١ اولاق|||

 ةدعس"هلءلو دعس مول ”موادهلومتلارالا دمت ودلح مدل لعس ١ 0 رارقساو

 وهفهللاهدعسأو 0 ةدعجةجيودعجر ءشاذهلوقتاك

 سقأور هشأةريخالادوعسلاودعسلاو دوعسجهنعاوغتسا مسمن اكد ملاقيالودوعسم
 انعم هو ازكر عسا هنمدحاو لكلاهل لاقي تلا بك اوكلا ىهو موعنلادوعسامهالك |

 |دوعسلادعسو علب دعسو حباذلادعس ىهورمقلاابلزني لزانماهتمةعبرأ دعس |اهتمدحاو لك ١

 دعسو ةرشأن دعس ىهورمقل ا اهبلزن ال سو ولدلاو ىدلا ى ربو ىهو ةمسحآلا دعسو

 0 لكني ناكوك اهنمدعس لكو رطمدعسو عرابلادعسو مال دعسو ماهل سو كلما
 ىعمتاب راقتم اة وك م13 دست الا ةقسانتمىهو عارذردقنيسعلا ىأرف

 حم اذلاو هحجذي ه ملعب كمهن اكف ةيقرلو داكي اضماءارغصاكو كه عمتال احياذ امهدجأ :

 علط هنأ رعلات عزو 5 وبألاك ناف>ناضرتعمن امن علب دعسولاك الملقهنمرؤأ ظ

 هحاسررقل نا كتم هالات, ساق لاقيو ىلت اهنا وتلا لبا ضر امن ل ٠
 هبشي وهوابيلا فض كاذإودوعسلا دج و هوناكو كدوعسلا دعسو لاق هل نأداكي هنم

 بكاوكة ثالثة بخالا دعسودرفنم ب كو كوه ىرهوالافو هعاطم حجباذلا دعس

 تمعةةرينم ةشرضمال اوةضماغ ضخ تسل اوفالتخا اهيفواهتعلثام دوعسلا قد رط هريسغ ىلع

 اهتارتج تعج اهترَحنماهماوهو ضرالا تاس نرخ تعلطاذا امالةسحالا دعس

 زحارلا لو امفو ةسخالاك اهل

 تما 37 9 ضد بسمع من هرلاك

 هرشلهدونخةدك | او + هرج المةمدعس اح دق
 انهت هج -



 دعس . لاداا فرح م نئسلالصق 1[

 نمدارمسلاوةدارنس ةدحاولا رضأوهولردين أل قرم نم طقسي ىذلادارسلا ةمشحو أ
 هالاَس يالا زاركنادراسلا ورعوبأ لخنلا درس أد قوه عم لبق سف شطعلا هيرضأامرُهلا

 ه ياك ذك هديس نبا لاق عضومددرسو عييت سلا فصخل اودرسملاودارسلا

 ذئاءى أن بةسأ لاك لادلا تفيد رس لاقف ىنج نباامأ آو لاق بأ 'ثمادع ولادلا مضي هبالثتم

 ددرسلا ىرورش لابج *« تفصاونامعت تمص ىلذهلا
 ةعيصوهامنا قاملالانأانلعدقو يلا قيلمهنال ددرسهعضترهظاسمنا نجا لاك

 ىلا ارهظن لامي هملعلدلدلام وش امن أ الواف هضاقحلماذغ هردقىذلا كل ذرهظر مفاده عمو ةمظفل

 | ىديرسلاو هلامعتسا اومشحاالو ههاوهوفب لامع اددوسو اددرس او قل هيظوفلملادْرْئَوطنلا
 رج نبال اق لجر مسا ىَرسلاو ةاديرسى الاوديدشلا لبقو ع ردا

 9س 20 و د

 لئاصفك ىفحال ىدن ديرسلا ف سك 75 هلامث تاذرهملالاجو ورق

 ' هيزاوهو كلا درا ولاقام اهلى ىذا اةاع موك لا نرم قتشمى درس لجر هوما

 هالعو هبلغ ثلا ار اوكبلغ ,وئلواعي ىذلا ىدنرسملاو نان مدا ارساهعن اضل لدقدنمو

 نيدررسيو يع هعفأ #2 نبيع سانا لعجبدق لاق

 دى همه ةه سو

 هيلعرعشالدبرسم ب جاح ؛( دب رسال لائعفأ قام اللءاملاو دحإ اوءادنرغالاوءا ديرسالاو

 ليزتتلافو ليوطدم رس لءلوزاهنوأل لن منامزلا ماودد مرسلا (دمرم 1( عاركرع
 1و ةغللا فمتادلا دمرسسلا حاجزا لاه ادمزسرابنلا كلعمقا لهنا ير لقزيزعلا

 ديدشلاىديرسلا (دنرسإ) عطقنإال ىذلا مئادلا دمرسلا دّمرس لم ٍباَوَجْنامقل ثيدح

 فيسسو هسيلعل هجاذا ها دنرغاوها درسا دقو ئث نم قرشبالءىهأ ىكع*ى راى دربسلاو

 السسقرفُن عرس الجر فصي رجأن با لاق :ميالومس سلا ىف شام قاكرنم

 لقصف كى حال ىدنرس فيسك * هنسوَّناذرهملا لاجو رن

 ا

 اذاهادْنرغاوماديرسادسعو ألاكو هفرصإ ىنعف لعج نمو هفرصالانعف ىديرس ل هج نمو

 كِبلغيىذلاىديرسملاو ءاهلانىئالاو وش لكن مءىرحلا وقل ىَدْرسلا و هسلغوهالع

 ئدنرس و نعدعفدأ تيدزخي مانلا ليست رعاشلال افك ولعيو
 ه97-5 تغو اس هو

 مانو لحورلا كاذكو يرسل عر فاو ا (دهرس])

 0 ماس و < ىسود و

 1010 اجل نيرا رابكى اد عرتسادو مم أ دعرشم اني لوا طق علبقم دهرسم

 ذعسلا (دعس ) درس مانسلا مشل لمقامعرو ءاذغلا نسحلا دهرسملاوهءاذغتننحا

 نعلا

 0072 بة ااا 5



 0 اسحب ار شيفا بسني واكل لا تردو اهل 1 ظ

 رخ الااهف رطل ةسقلكلا قرط اريد قت درسلا نال ةسغللا نم حراخر ب غوهورعسل درسا ْ ا

 1 لاو كب هوى نأ لبق واخت رسل ةدارسلاو دارزلا دارسلاو ةنلصلا ةلالكناةداَر ارسلاوفا| :

 راثقو لجوزع فوفو قا درسلاورعتلا درسا لقوةنوقتا عودلاةفورمملاو بلدا 1 :

 اًةنقدرامسملا لعل وقلخا مصقمف اقنقدِنّقدلاَو اظملغراسم ملا لعجالن أو هلق درسلاف ||

 4١ه (درس) لادلا ف حسا نيسلا لصف

 لجبل لصالا مذخلا نالميد قى. ردم دج دإوقو ىنارثأن م نكران هتةلعجىأ

 2 ماعهيلع ىأدقىذلا تابنن نمنيردلاو هفضل اعمى ناك ذا ةفصي]ء-و لصالا

 اهقرش# :كمبرم درع عض وم هوهلبق و 2 ًاضاتقملا كلذ و صاع اناّم_سد عت 4 عض وم

 تس .. وو لاغزىلاجتولا
 و ةهاءدع دوم 9و ءو

 مرطقز عنخ أب انلا رسب دجتسملا دسأن مبلغ تقلأ

 ناتسيسانل اهلل وشب ىذاارمعمن ا ناس وهلاقفّد لا نعةفرطى أنبا تاس ىمكالا لاق

 هللا ىلص هنا ل |وسران دس سه أن انطق ليج دنع ءايمسءام مضلايدسل اونملاش 7 وص اعنا

 ضعب رثا هس نم هيأت ةىث ىلا ئشةمد ةكةسغللا فدرسلا مسرة
 هوس و 75

 دجتاك اذاادرسثيدحلا درس نالفو هعبات اذا ا درسه درس هوو ثيدحادرس اعباتنم

 لعتسوه روف الاوادم اكل سو هملعهتنا ىلصدمالك ةفصفو هلقامسلا

 هعباتومالاو اذا موصلانالفدرسو عباتنملا درسا هنمردحف هنءارق عمان نآرقلا درسوهيف
 هملعدتنا لهنا لوسر هلاك الحر نأث يدخل فو ادرتسموصلا درس ناكث د ديلا هدو

 رهشالا فرعت أى ارعال ل مقورطفأف تشن او مصفتئشنا لامقفرغسلا مايصلا درسا سو

 تاضمرربشو ٌنابعشدغب قاب هنالادرفراصو بحردرفلاف درسه ئالْثودركدحاو مناف 0

 هبقثهدرسأوهدرعموادرسئ لا دس ارسو مسحوب اودوةدعلاوددرسلا ةثولتلاو لإ |

 نر رمسلاو 0 د نا / بَعد نينو
 مةعسو ى 9س

 و هع

 00 و 0 7 3 3 0 اف ةرط بةثيقد مسي هنا درس 00 0 2 ءاذفارا 5 .وردلل عماج

 ب اكلمك د تا لاعتلادارأ لافتا ننمازنلا بيل 3#

 حاجزا لاو ةجامحلاردقودصقلا عملا. فصقتي وأ علذني وأ ةلقتبف اعساؤبقنلاو

 اذكملادورتسمز ريل اوهلوق
 حامتعلا ةرابعو لسصالاب
 درسمو دورسم زرسخلاو

 دورسم عردلا كاذكو
 ما ملا اهدرس لمقوةدرسم دو



 ددنن) ... ٠ لادلا فونت ٠ نيسنلا لس 0

  ىثعالال اك اناوصىأ ادندسو ادادسوادكسالوق ل ةلاقي دادسلا نمروصقم
 - : 8 هد 3 9 ُ 4

 اددسانلتلافوللحرتلا مون *« اهصقشي ناك اذامو العا ذام

 لمعلاولوقلا نمدصقلاوباوصااوهودادسلا قفوتلاديدستلاو: لوقلا نماداذس لاه دقو
 ع ع .٠ ب هه -ع رم 5

 دصاف ى دس و ديدس أو هقفوهللاهدلسو قدرطلادصقودادسلا نم دس اديداس كرو

 ىسس ىلا نمئشلادادسلاو ةمدسوةردسو ةلسوةداسةس هرهلا ةقانلل لاقي ىنارعالا نإ

 راالا نعل وهيلعما ىلص لا أس هنأ سنعمل ىشرركبأثيدحفو ةقانلا للخا

 باعتالأش هلعاىأباعيالىذلا ٌققوملاوهودادسلا نمددسرعت لاك نرافودت سلاف

 ْثي دخ نمىرشزلا وركب أ ث ددح نم ىورهلا هلعج هريهشتالوهلاسرا ىف طرف: الف هلعف ىلع

 اًنعفو ىارشلاانددس هللا رادقملا قذولاو هلأسهنغ هنا ىضزركيانأن اولسوهملعملنا ىلصىبلا

 براك هلوق عم ىرهزالا لاك دّدشتال نحارب راقي نأ ل بالا فبارقلا برافو ةلوقولاك هل

 لأقي و رعاك كلذ نب نكلو هريهشتىف ط هرفتق هصلقنتالو هلامسأىف طرُقتف زازالا خرتالىأ

 لكل اهرمست نلبي الاددد تل او هنلمعلا ن بحاح الل امدَدَس .وهدهاو هلعى أك َبحاصْدَتَ

 هسا وداد ساب لمعي قيود جد 7 قرناس لكو نابل تاكد لكو كيم ناكم

 لراس لاققيوب وقددس مهسو هضّرعكاوق ىفالخوهوهحترددسو موق ع

 رفعي نيدوسال ا لأق هلصن وأهسص ا دصقلاودادسلا ترلط ىأت ئشامتددسأ دقو

 توءعىتح همام ىدطقالوشب #3 راثزملو انآوح فولي 37 كريم قمايئىدسأ

 داد ل امكلاعاناويلطا ىأ اودّدسواوبراقثيدحا فو باوصلاو ةماقتسالا تلا دادسلاو

 هللا لس ههجو هلذا مرك ىلعل لاق ثيدملاهنمو هشضلدعلاو هالا قدصقلاوهوةماقتسالاو

 ةةينارقلا لعتمةفصقو هيدصقلاةباصاىأوبسلا كَديد_دادسلاب ركذاودادسلا
 ع »هم 5- و

 لعافلا ىبعاهحتفولاداارسكي ىو ربو ةوقتسملا ةقب رطلا زال ى أن يددسماناك اذاهيونال

 الاه فرس الوول غيالفدصتقي ىأددبّسي هللا, ن موب نمؤم نمامشي دهسا ىفو لوعفملاو

 مهلعدةسي ف يكو تلقوولاتئث لكمهلعددساموق عزاناذا ىذلاٌحْدَبلارباجى لاك ناندعوأ

 معزرعت لاك اق مخ ىلع ددسأ ماع هنأ ىبعشلا ىو دك ل ئث لكل ضقت لاق

 دشنأو ىلا ارعال نسا نع لطلا دسلاو طق مصخ ىلع تعطقامهانعم نأ ىيرتعلا

 رس دس

 3 #2 ص هد س2 و

 اهنب رد مز ءارصص كذا 0 دوغم 00#
 - م 2 /20_م

 ظ
 ا
 أ



 1 5 ل
8 

 ا

 ه ع . 200 و : 3

 نيذلا سؤرلا ثعشلا ايش يدسملا فو رمش وطيف ع نمل اف 1

 الكنب ثلا لسعمسا ىعسو قاو ٌرلا نمهلوحام انءالا دصتملا ةَدسو دس مهل خفنأل ْ

 لاق وللا 1 كسب وزئاسسلا ىو ةقركلادبكتمةرابوماقلاوو رجلا عسب | ..ارحاتنزلكلا : ظ

 0011 59 هشيلالارسومرا 0
 ىو ةّدسالو دس نعلا لئامق ىف فرعثال طاغدةفىدسلا لمععس ادارأن ا ىرغزالا لاق نملا 1 ْ

 ناك ةياورفو مامالا عمة جلا مونعماملا دصسملا دس ف ىلصي ناك هنأ ةبعش نب ةريغملا ثيدحا 7
 نياك ةمطافو”ىءاذهه ل يقهنأث يدلنا فو هلوحىتلالالظلا ىعيعماجلاةدسو ىلصالا| ٠

 ةحاسلا ىهلبقو هسفنبابلا ىهلمقو رطملا نمبايلا قتلبابلا ىلعتةلتلاك ةدسنا دش
 ىأ تاما نوعكالو دَدسلا مهل خفنالنيذلا مسه ضوملا ىدراو ثيدح نمو هيذيشنأ|
 كناةرصبلان لا جورخلتاتدارأاملةشئاعاتلاقامأ ةلسمأ ثددح فو باونال يهل 4

 لحد د ةفئشد امل تا ااا تاور علا ليصشالوسر ني ل

 كلي تا فوكتالف ءاجلام عيساو هروح هع رف سو هملعملنا ىلا لومنو ىلع ٍْ 1 '

 كادت ريتك لاو كاذياولعفي ناىلاسانلا يوفق كملعبجحالىذلا جوردي 0

 يت ديرو طووول اج ووحسا ”ههدوسإاو 51 27

 رم

 كا

 عنم وملتكلايذخأب فقالا ةسيءادعادّسلاو سانا لئمدادسلا رقدسلاو هنلعمان ضعدأ]]

 دودسو دس هملعلاغلاهساءقو سانقريغ سرد ث عقار شاقل جحر رلا مسن

 ىمعلا لثم بيلا جفامسلاو سول ءاغلا دودو أاذأذس عميس الا بيذهتلا ىو 1 ١

 هبامىأمالكتلان ءءافتسي ةدادستالغب املاقي دمعسولأ هالاو هاا كل ذكووكبلاو ممصلاو أ

 باولا نع تكستف لرد ص َنَهَضْنالىأ ةدسآلا كنحَن اعحال مهلوقهنمو د 0

 تسمكلا لاق مك 0 ْ ٍ
00 

 م 6 سى

 بضعلاكى لا ناةّدسالا دنع د كايين نوال
_-_ 5-5 

 ضعلاكب اولا ن نب رتل اا ننكر كارلا نع 6 ف سدا لوقب ا

 ىا ؟ طق مصخ ىلع ٌُتْذَدسام ىبعشلا ثيدح فو فاعلا ةدئاعلاو وضعباهذوأدب عطقوهو : !

 عيت دسناو رولان وص تدم ساق ءامةيرقلا ف تبصو همالكد سف هلعتعطقام
 دادس اوديدسلاو دِساوهادتةدقوةداصالا د قفولاولوقلا قدشقتا دّدسلا و دال
 دسوق ةسودصقلا ىعيدادّسلا بصي نأوهولوقلا قدسنا لاقي لوقلا نمياوصلا

 دّدسلاو دنقل ىأدادسلا بيسيات موهفزوقلا لاو اديدسراصا ذارسكلاب

 0 برعلاناسل - 56)

 هءالاو هبالا كاذكو هلوق

 نعفرتةلعلو لصالاباذك
 ٌكلذوحنوا ةهاملاوةخالا
 ةيصملا ةهاملاوةجاالاو'
 ' هسصم ها ررخاوىردحلاو



 20111 ا 00 0 0 00 2-3 ؛ م12 ا يو راو كا رع رو

 (ممدس) لااا فر و نسلا لصف 14

 ووو د علما ذاشفةدسأ امو اغلا ىلعفدو دساماق

 الشاور ىبهاذم ىلع تيعىأ قيرطلا لعند لوب 0 3

 رصتتالوةحوتفملان وعاد و دسلا ىارعالا نبا ةيرك وفل ناهادلاو ا

 ْواهحاصاب رصسسال تضم ااذا ةمئاكوةداسنيعدب ر وآل اكو ةداسنيعهنملاقباب دوقارصد

 ٠ اودسلاو اينءانمسلاراطقأى أ نمدوسالا“ لل تاصبل سدسلا دو وأ دع عفن

 دودسعملاو قالا داسلا عن 1 ناصبلا ديل اوددسا دوسلا بئابصسلا ىهو دودُسلا

 دودسلاولياتاراكد قو 3 لاروع هس للا

 نارلا لاك قالا دست داوم نم عقلها دجأو هي دسدقو

 نووي أأماو اهسانوكفداركلا نمالدبنوك.تأاماق 23 رسال ارا لس 0

 وو 2

 اذادسدا رحاتءاحو دا ليي الاه و ةعصن وكف قفالادش ىذلاو « اوهودودس عجب

 هنا هيف قييرونصوةرامج ايي ةيدوأ ىو ةدسةدحاولاوةددساهب ضرأو هنركك ٠ نم قفالاَدَس

 دس كلب هامل دقو ليلا د تلاوُدسلاو ة ه :رتجو رخل مد دحاولا حاصلا فو انامز

 و 5و هد
 نكمل نا ئااشيأدسو ا ىزعملا ف مهلوقهنمو دسودسوهفهءاروأم

 لاك اهصخشىفىأ هتقاندسؤفمامز لاف فارعالان تا ةعقتمريبكه ل سلواهرظتمالا سل
06 

 نيرالدتلاو رايب ردادلااب 2 ماع ردااو ةئيردا 3
 ودعا سس 5

 عقستو سانا نكلو #2 نين 7

 امو كادبلاتئاذا انسدسيلجرلا ل ب عدس لاقي هاك رمش طخ ترق ىرهزالا لاك

 اون ل لاقةهرسسفو سوت نيدثنأو ادودسواًدادسدس د سدقاو اددد سلا اذه
 ىرغزالا لاق اسم قتالىئلارانلاة نو انوقلفمملعانرسشح نكلو لاتقلا فىاصنالا نم

 8 وو و ه6 2
 دودسسلاثللاددسودادس عجلاو نابضقنمدّلسدسلاو ىلارعالانبالاقامفالخاذهو

 لبطلاوةدسلا اهللاقب هلل هريغ لاو ةدسةدحاولاو ق مط اهل نامضق نمذخت السلا

 هتبارَلاَقب تسلاو رادلا بانّةدسلاو بيدبتلا ةفقسلا ىشل قو زادلاامامأ داو

 ظ ارعشلاتسللاقي ءانغلا برعلا مالك كسلا دمعسو أ لاك هرادتدسبوهيابتدسب ادعاق

 ا” 1 ةدسلا لحن هو ردمالو نبا باج اونوكيل دل اوملكتنيذلاو 58

 ىدينينوكن فصلا ةدسلاورعو ؟لاكو رضخلا لهأس ذم ىلءهرسفام اف ةغقسلاكوأ

 ةيواعمبا.قاهناءادردلا أ ثددخه نمو دسعو أل اق رادلا اسنؤكت هلظلاو تسلا

 لف
1111101101 [1 [1 [1-6 



 10 سقما + نات « نانالمأ

 م ل ا ا نيسلا مضي

 مضلاو ف ةايدسلا و اههضونيسلا تفادسمهفلتن مواد مهجديأ نيب نمانلعسو هلوةكلذكو

 لحوزعهوقو ةئيدملاو ةكم ند تاتضو عامه رفا. ضلا دسو ا ينررلا دش ليخلاو مدرلا

 يبلاباردارأرافكلا نمةعامسالؤهحاجزلا لاك دس مهفلخ نموادس مهيديأ نيب نمانلغجتو
 نم ةلزنع اولعفم نجد يدا ورا ماكل وكل ذ نيبو مهند هللا لافأ اوس .وةيلعدللا ىلصأ

 ل |وقءانعم قل سقو ةواشغهرصل ىلع ]ع جو هفلخن مو هندي نيب نمدسقت ةدرط سوه دب تاع

 م-ميولق ى عمت مخ لاقأكىدهلا قير مولعة تسلا سراملل لالخ ول ع
 مص رص

 وهوةجاسملا هبدتامىأش يعن هدادسوز وعن نمدادساولاكو ةدسأ عمل اوهيدسامدادتلاو

 رك ذفةثالثاالا لشمال لامن لاو وسلا ةردوتتعت أ مى ١ 3 لثملا ىلع
 ع6© سا عه 2 ١

 قكمام ىأ اماوثوا سنع م اوان تلف ىتحلاسفهلام تح اتجاف ةحئاج هتباص الحر مهتم

 02د مس 9# مسا

 220017 نيسلا ارسكب وهاماوقىكأ شعن مادادسهلوقةدسعو لاق هتحاح

 اهنمو أمس ردسينالا همام و»ورسكلايةروراقلا دادس ىمعماذ_هلورسكلا دادس سوهف

 ىرعلادشنأو لاحرلاو لم انا كساذارسكترغتلاادس

 رختدادسوةهبركمويل 35 اوعاضأ داو قوعاسألا
 دم رح 7

 |هيتبص 9 زوعنمدادسم ف ةمهل اوقامأ اوىرهوملا لاب راو ل بئابثسوعو ريغالر شكلا

 متفلابدادسلا امأو هلاك م و :ضاد يدا اًدادس

 هريدي :وهقطنم فداد وذل هنا لاقي و 1دديسوخا3 0 قطنملاقةباصالا انعم اذ

 لاقو ماقَبسا ىأ# لا دَتساواديدت هددَسو ماقتسا اذاَد مما دسلاقيىرلا كلذكو

 قايم دعاس هاف موب لك ةيامرلا هسلعأ

 سون نعمىلاب سن. تنيلااذيه رينا لاق ئثن سل ةمهملانشلادتسما ىقالال ١ ظ

 هلتقف مهسي امرة سهنبا مسا ناكو دل مهفن كلا وهدي ردنب ا لاكتو . كتخسأن با ىف لاك
 هدعد ومعسلهأم رنيح سعه نبا ىفدل وتيار قر ءش ىفهّس اروى رب سا لاق تيلالاَقُف

8 > 

 نانبلا هلماحك نم تشو 2 ىرتنيح كاع ترْشظ :الق ٠

 3و 552

 سهلا مدر ملا 0 اع س0 نيا

 ته قف ا

1 

 َّ 4 6 ع
 | دسلاودسلاءاوساهدتفو ني_سلا مضدريغ نيسلامضن نيد لانني قاسكلاو ةزجأرقو



 (/دذس) ٠ ٠ لاذلا فرح « نيسلالضف 04

 ىنؤرخادمهوهتنادعسلئامثلاونيملا نعهلالظآسفتت ىلا عت هلوقهنمو لد ةق هن ها

 هانعم نادحس رحشلاو ىغلاو ىلاعتهلوقىف ءارفلا لاو هلت رس امل ةرستماعهضخ

 عوضالاة هج ىلعدوهسلا نوكم و *قل ارسكش ت-اهعمن الو سغشلا ناليةّدسي

 1 َ 3 1 0 و كو ه- 0ك

 هلاورخو ل_-وزعهلوقفلاف نمولاق #23 ددهستو ولما نيدت كلم 26 ديشكلاو هيلا

 كلذ ةسفمكيلطتريغنملزن أ اع نامعالاو هتنياستل | اًماعومنلا ةمنشخ نم ةراخلا طوبه

 وه وراي اسلاقءام ددعبلا دخل ) يخلد روهقةفنال نكل اوهدمح ميسنالا وشن

 ادم نسا داولا نعار لع نووكم ىذلاءاملادَسل ارجأ نبا تيس

 وهل قوة صاخ سانللو» لبق ةمشملاعمحرخءاموهلسقو داولا عمح رنيم رفصأ
 0 و

 نم ةرمشع عبس "هلبل ىح ناك تيان ندب زثد دجفو داولا عمح رين يخت ءام رس انال

 هبشوتناذاداولا عمحر ذي ىذلارنصالا ظيلغلا«لاوهههجو ىلعَدحسلا ن اكو ميصبفناضمر
 مرومرغصموهو عيمأ اذا اًدحمنالف مبصأو رهسلا نمهظاغ دسار لا نمدهج ونام

 لبقو نادصلااهببعلاجرو كسلا ف نوكت ةعملاعطلاوديكلاك ةّيعدكسإ ا لمقو

 لكفداصلاو هجولا ىفةريغصلاو لعل ددسلاو همأ نطي فلفل لوب دصُسلاو سلا ننوه
 هاو ااا هس 7 د

 اًدسو دسرهدس تلا مُدرو لكنا قالغادلا 0-50 معأهللاو ةعراضملا ىلعةغا كلذ

 ير مقل ار امحياحرلا دو سلا مسالاوهقوأو ههصأهدتسوةتاوة نا

 ب د دل هنا نيدسلانيب 0 ةسوهقسانلا لعن مناك امو

 اذا يح لامتهلوقىرقو نجا اوليملا ٌةسلاوُدَس و اًدسعوشلا ٌتْدَدَنكلوقردصمدسلا

 انولتعدواعجاذا مومضم نيدسلا نيب لا هنأ ةدسع فأن ءىورو مضلاو خفلاءنيدسلا نيدغلب

 ريثكناًارقو سفخالا لاه كا ذوعتو عفن ايدو ف نييمد 10 او نونا لدعف نم

 ||| ىععدودسلانوكي وةم الا تاوعسلا فن ٠هادصس تلا نأرتلأل_-وزع هلوقكو عضاوتلاو

 | طوقسلاالرورملاة ب الاهنهىرورلا ف عمشفخالالاقو ةدامعالد_.ةدوصما دحم

 ٍ اعكرادكلاقو قسض ب اءلاك ادع« نانلا اول داو ل حوزع لوقو سابعنبا عوقولاو

 ١ قنمهدح سي هتلانارتملا ىلاعت هلوقه4_:مودلرخس امل هتعاط نارقلا ىو تاوملادوكسو

 | نم بعا.هللتاوملادوص-سلو باذعلا هلع قحريسثكو هلوقىلا ضرالا فن مو تاومسلا

 ناولخو رجلا لاق اكون ءاشمامنأ اروصقب فارتعالاوههنامال ا انمزاب باودااوروطلا

 هري-غوأ سه نم ل.ةئرغصم مروم دسم لبر و دسم لجر لق هنمو ةيشاملا ارناسنالل

 "7< ضربة 8:13 يا تح نقي نا دل تاؤحا دة لج م ةعووب ند ا

 اذس مهنا نمو ادد مهيديأن بن مس يفر قو نيسلا تشب دسم هتءوني دهسا نيبورعوب 1و

 9-3 9 ني ا

 1 , يدعو ويزوح يحج > بهل 721 ووحد 1؟تنج ول نحاس وكنا تنتج
 ع ةنيبب (ةيزيس للاي سنام
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 بهجت" 4

 .ءيبو ى<

 هللدحاسملان اوهلوقىفلبقو هسفندوحدلا عضوذ ضرالا نمدحسملاإماق كلذاذ2انوكي

 لا (دحم) لادلا رح 35 نيسلا لصف

 دسعوب اهدشنأ ىدسالال اق ريعيلا كاذكو نا وهسأرأط أطل جرلادصأو ضرالايىلا

 رول سس دمج ل اكو ميل رثل هيكطا راطاط هنأ اه راغب ىعل 5-3 اًدحس أف ىلا دصمأ هلنلق و

 هه_ - 1 9-- © ع 7 6 :

 اما رال ىراصتلادودكم هد« تدحسأ اتمنا ل وضق ءاسانمفصدا

 رعاشلا لاه عضخدصسو اشتاك سرع بيسو كسا 10 اساسا :

 رعشرسفتفهلاف عوضا ارهطأواها+سرأظأطىأ اهلدصاهرصنأن ف ىرسك ةروصا

 باوص ىربنبا لاق نين دينا نساك يلع نياحة اوضفنب ولو ناكر اامللوقد

 اهزاوبس أو بيضخفكو 2 مدعم ىلع سو انف هداشق

 اراب ىراصتلا دو 2 تدصت اه ال وضف 0

 نماط أ علاطلا دس ىرمسكت اك دما ىف زال رتلابب ؟رتضطخ اذا تدصمأ وتدصمو
 1 5 5 ع سجل . 10 هداك
 ىدلاو سطرقملاكهنودعد اواكو هالسعانمفدهلاروا<ىدلامهسلاوهعلاطلاو ىددو

 هانعم ىرهزالا لاو ملستسيو هبمارل لس ناكهنأ ىعملاو دصاعهللاقي هلام هنبع نع عم

 ويا ا همهس صخشا ذا هني ضن ناك هنأ

 ىو نوكسعمرظنلا ةماداداصمالاو ةرئافتتاك اذا ةدجاسنيعو ف فرطلار روتفداصمالا 9

 ريثكلاك . تافجالا سا او رظنلاةمادا حاملا

 حبب ادنيدومصلا كدب داحساو 3 اندنعُكلدَن ىم لدغ

 عدم لع

 « داصتالا مهاردك اهبىفاو « دوسالادشنأو دوما مهلا رم كيداصمالا ىلارعالا نب

 لاق داصمالا هاردك فلان دوسالا تن ىورو ةيزااىأدابعسالاانوطعأ لاقي ةدسعوأ

 اهيلعتاكلبقو روصاهيلعناكوةرساك الا اهب رمض هارد ىهداصسالا وهارد ىراينالا نبا

 اهلج اهلامأ اذا :دحاس لدغ ىاةمالغهسفموقىعلضفملاة داو ررفعي ندوسالا

 دسلادشنأو ةفضح ىلأ د نب هنامدعب اوبل و تلاماذا"لذلا تدحتو
 9 سس ح

 5 003 نك اسنيعلا جاتا

 ةناسريعب فصو فد تاو لاق هسانلا لص انحدج اولا نا تارعإلا نديرو

 همس © يعقل هر

 ادجابلا ماعتلا قدوا بوقلا 23 ادراجالا مص مامر الو

 ضرالا ىلعة بهذا عضووهو ةالصلا دوصمهنمو رفاوعلا ادا يف مكسحالاى ا
 املعضخو لذ نم لكو خم ٍلارَد دمنلا نوير ربكولاةيفعلاو مالاو هنممظعأ عوضخالو

 ىفأك هردص(لا اه. ىفاو هلوق
 س ,وماقلا

 *قطنم نغأقطنىذ درج نم 2#

 هس ىف ىأ ةمالعدل ]وق

 ىأدعب اني ديانىتلا لصالا

 ىدتبينأ نكعال فورح
 دحاأأ اهلا

 ب يو سس



 (دحس) لادااف رح «. نيسلالصف 14

 اهنداعل لقعب ام قلش انا لج وزع هللا تالمد الةدامعال هتلةدامعد وحسلا داو أل اق مدال

 ديعتي عضوم لكح اجلا لاقو د>اسملادحاو حاصلا فو هيفدخسى ذا ادصتملاو دحدملاو

 هلوقو ار وهطوادصسم ضرالا لت لعج لاق لسو هملعهتنا ص يبنلا نا ىرتال اد ّصيصوهفهمف

 | تلا كرا ندمت نءذمل ذم ع يتعلا هقانلاس عمم نعي ملط نم ول-_>وزع

 ىلعتءاخ تذشىتلا فو رح ادا هنكل اول عشم ىلع* الن أ همكح ناك د قولاك مالسالا
 2 8س ل

 الملا ف لاك لع لعف ىلع تاي لو تملا مسا قاعج م مافدصتملاامأو هب 000

 لع تنال الاول [هنال قدم قل ل عفا ىلع ناكولو للا ىلع دأ هنا نعي دوملعلا مسا

 تاعاسملا بصموتوسلابا ارح ميكا فب دحسم فار ءالا نبا “1 مو ساكو زر تكل عفم
 ما يد هع هلا

 ةعبسلاب از ًالاواهلع دهس ىتلا نار الااضي ا دجاسملا رانا و ا نكي لدم

 ناكمأم لكما ءارغلا لاق ىرشوملا| هدوم ة ئه ىأ هدم ن 001 ل ل يد

 7 9 لس مس ع حج

 لثمقرفلا همفعقبالو اردصموأ ناك امسا تفلاىهنملعفملاف لخدب. لخدمة لعفب د للعف ىلع

 0-1 منيعل أ ارسسك اهومزل ا ءامسالا ن ماقرحاالاهْلَخ رماد 1 و

 يال يل

 كنلاوتدملاوقفري فر نم قفرملاونكسلاو رزحتاو قرغملاو طقدملاو قرشملاوبرغملاو

 0000000 تالا و نرملا مس تتامرو مسالا ةمالعر كلا اواعف كان, تنم

 امولاك هعمسنناوزئاجهلك ىفلاو لاق علطملاو علطملا اودصدملاو د_كدملا عمسو نكسمو

 لوقتامسمنب قرفلل فلابد ملاورمسكلاب عضوملاف سل سلج ل ثم لعفي ل مكب اننمناك
 درفت تهدموهو لاق رادلا نعنكنالرسكتف هلزنمادهوالو زن لرئدب رتىازلا خفبالزنملزن
 الوزيعلا تفىلا اهلكدرت بانل |ذهريغىفرداصملاو عضاوملا نأ كلذو هتاوخأن يب نم ابلا اذه

 دهس منادصسملاو اهانركذىلافرحالاالاروك ذملاىوسامفئئرسكم وقرا ايف عقي

 ةمأىحدهت نمكبلا لاق لحوزءهللا اههفرشةْس دملا روسو 07

 ارنا ىو نين مهصيقمكل #23 ىَمَخاواروُرلاهلاادحْسسم 4

 ددعلا مكلىأ رق ل جرو ىرثأ !ل رنا نمدن رب ارتقأؤ رت نيب نمملوقو ددعلاصبقلا

 ةسوو 9- 5 ج

 ةداصسلاو اهيلعدوصمل رادو ةدصملاوردلاو مهم ىرثملا سانلا عسجب نمريثكللا

 ىلاعت هلوقو دوصسلا ٌبَدرهبنصي ثيحلجرلا ةبيجتفلامسْلاَو اضرأ هحولا فدودسلا رثأ

 ضرالاودسملا نمهعضاومدوصسلا لاه هتتدجاسملا ناوهلوقيىفثسللالاكو ثالسحرلاو
 ندعي دصساالثد دحهيفو هلعردمثرح عماج مسادحبملا اولاق روصاهدحاو دحاسم

 همزنن ل نر[ م لل



 1 ما/ (دعم) .لادلا فرح *« ئنسلا لصق
 <: 100101030131305 جب تعرب ا ع ع

 1 م را

 5 دوةعبد ثادسالا لبق 2و ركل اقدسل | و

 س37 3 د هس

 ىديس لاك تارقالا ىلا دع 2 ىدنللا نمداو او> مرق

 نامقزلا لاك ةيادهئث لكنم مءىك 2 فاعلا ىلا و
 س هدم ه# ءد5 2508 -ه95 ه -ه5

 ادعماببحرأ نتعب أ 35 ىدع تااشن ءانلأثنارال

 سود - 22 هع مح

 ادوسااماذا يللا عري #3 ىدسس ى مضل ناو سم دعأ

 ردصلاهّثب ركسا ةقانلا ىهلدقو ةئيرخلا هولا ىش لدقو ئث : لكل عع علا

 ءىرالا ىدتمسلاىانرلافىرهزالا « هيوتعااملاطىدتس ىلع « لاق للا كاذكوأ
 م5 ص رع و 5 و 89-2

 اهبفصوورعلا ةاتنيسلا مهلا وأ لافو ينبسو دس كر لوول

 ادرسع نامعلا ىف اديس فرصي 35 0 4 2
-2 0 : 

 نطظو ليوطلادّرمعلاو بصت ىأ ردا مست ىتلا لنا نم ديرب ملا نمهاوق لا

 هلوقوهرب يتعرف نسلوري واجمل ن0
 اًدرعادس ضكرلا هيفداعاذا ىشلابهبشيدمت حباسلع

 (دصسا) درسا وهف هملعرعشالاهدإو تقل اذاةقانلاوهقلح اذا 0 (دبسإ)
 ادوه-دصسي كس ديسنبا ثللاريغل ظفحالو ىرهزالا لاك 'ئطةغلؤبصتملادجاسلا

0 
 ماظعادوكءاد هادصسهلاو رخو لجوزعهلوقو دود»و دع موتو ضرالاب« مج عضو

 ةدس. نم ناكهنا اجلا لاك لوز عهتلارغل نودحش اوزوكب /بوقعي ىبنالةدامعدوصمال

 ىرهزالا لاق ادصس هتتاورخ ىأ ادحس هلاورخ ل قو لاق مظعملا كد نأ ت قولا كلذ ف ميظعتلا

 نيحاشر ىلا ىلوالا هابؤرهملع ل دفسوبا اهبضس نا باكلار هاطرهشالاو نسما لوقاده

 ادع بانرات حسن عايسقار وعلا اواكوكر رشعدحاتيرفالاق

 لجو زعهتلاريغلدوصسلا ن :رعاوماو ماووك مل مهن اكوأش هتلاداو 3 رشا ناريغ نمهلا_يطعت ىسومل

 اورو وخال ل و 00 وقال دس نأ حالا 0

 حاملا لاو مهويعلجأ مىأسانلا نوفل كلذ تاعف كاوقكا

 ه 0

 ار رخاهفاو اق ءاملل 2 اريعتسا اذاعرج 0

 اودصسا ”كئالمللانلفذاو ىلاعت هلوقو عودا لخن مارت رخاهفاوج أ ءاملل عمست دارأ



 ديس هنكل و دمسل الهلوق

 هانقم اعل و لصالاب نادك

 الو قاحلا,هر فلسا سال ٠

 هيحح رسب هك أو هنهد كلر رحت

 امهنب نوكنف هكرتيوملغبو
 سععم ها ماّتلاسانملا

 كلذكو ةناعلاةدمسلاو هلوق ؟

 سوماقلا ىفاكدرصكدبسلا
 عع ها هحرشو

 و

 ,ى هيا لح سيلا ديلا يي ا 27 1 د دب ولسا نا لا 4 14 ا 2 ع نإ ]ب ينحرف رو ا ولا يلا سل ين" نو 1500 كلا لالالا ا يس ل اا
 ا ل ل ا را لا 60

 00 ب لاا« نتلالش -: - م
 000 نآدنستلاو قاغلا ىلءاقنةنمءلءحو خرفاهأ لاشي غامدلا نال غامدلا نع

 ِبّجِلا عواطدسسستلاو ثرعشتلا دسستلاو ةدا مادبف قالا دعب تيناذارعسشلا دم ل قو

 هدسو 9و 0-8 - 5 9 2 |

 دبس شيرت اذدير ضعاوا 3 هناملتحتو ىباطقلاطل ىارلال اق

 دسعو لاك ىئافوسييفد.دستا اقف حراوخلار ةدنا ل ووتلع هللا ف ص ىلا نعكوروأ

 لاصئساو قالو ههريغ لاهو سأرلا لسغو نهدتلا لرتوهلاقف دسستلا ع نعةدسعابأت لاس

 أدسستلاو قيلعتلا ,هامسرتآث هدحىفو اعبجنا مالا نوكب دقو دبع وألاهو رعشلا

 رعشلارمصق ىف فاس ذا اةغبانلا لافو كَوشوهشيرادباذاخرفلاد سو
 7 و وو

 بر ر هدس 3 نمنيعلا بجاحف 23 همداوق سنى برهم

 أ( | شيرلئاوأ همداوقو قدشلا عساولا تربنملاو هبغز عواط هدم: سني ىنعو مج ةاطقحرففصي
 : نانعىور ةدسسعىلأل وقس امشد دحلا قفىوردقولاق بغزلا ةرثكس ياو هحانح

 مدي معو

 1 نعدتلا ارتانههدسستلا ديبعولأ لاق هلبقفرخا قافهسأرا دس تكم مدق هنأ سابع
 / رساثت و م اد

 ٍ يكل ذأدممو هرعش ديس هريغلافو دحاو امهانعمو مملاادموستلا لوقي مهضعد و ىلسغلاو

 ! 000 اة ع طع ادب لود ةريغملا نب نملس تعمس بارتوبأ لاو رهط ىحقلخلا

 اا دلل ا.هقل أ سول مآتسا اذا هده و هرعشدبسدسعو أل اكو كيسي هنكل ودسناللاك هكرتو
 دل رس نس مس رع 3 هس

 5 ميسو هدبسأو ةدامسو هر ”تدسورعوالاو سلا( ثلا هنمتبتهقلح ذأ رعمدسولاع

 ىو +

 ْ نيلرت اطوهل.قو ىرحع لل رول لعرطتا دار اطل ع هقلحاذا هّتنسو هدسأو

 زحارلا لاق هنملل هقوفن نماكرتجهرهلش ىلتئاملارطقاذا شيرلا

 2اعو

 - ليسفلادبسلاحانجلثم #3 لوْسُملا اذا ىرتتح #23 يل ةماهشرع موو لك أ

 هاناونامقعلاركذ وهل باتل ل.ثمرئاطدَبٌسلا ل دقو قرعاذاهيسرفلا ىعست برعلاو
 هدد ع ه2 و و هه ع 2

 ليدل ولاة ادعو نيت هوست اك ٠ هلوقب ةدعاس نع

 ا لاو ىرلا فال او الا مسالا دعو وضم[ ى حوا نآديساةعجتو
 ىونغلا ليفطلاعو يللا سوح ءأ املادياصأ اذا فاطخلا لثم

 57 95د 0

 لوم: ملا دسمت 5ك 33 لدبعمرولساو راهي رقت

 و وو ع 2-و 1-8

 للرتك الفتكر | ضوحلاه دس نوثدنسلاو طسولا ارولاو ودعلا ع نم برض ىطرملا

 ىودالا لاقأم ىو : زحارلا لوقو ىلفطقءهاباوهملعلبالا قستوهنف شرفي

 لوسغملادمسلاحانحلثم *« .لوضفلااذرزتملاىرتىّتح
 س9 دب رح د ع 0 ع عدد ب 200 --

 ىدنسلاو ىدتسلاو ةمصوصللا ىفهادىداس ادسساةناو ةهادلاةدمسلاو ؟ ةناعلا ٌةدمسلاو

 ىديسلاو

 ل
 هةر



 لا اها رسا نيا, ن”* -”ديبن

 0 ا

 116 (دس) 2 لادا فرح *« نيسلالضف

 ملاذا لعْمم موهفزمها ذا دانس لاقدر ب:الوزميوسشنلاو أ ملا ىضدأسملا و قرهوذل
 م 9 سه وووام هم 2 5

 دئوهفاداسدأس حر دتسلاقيح رشا ضاقت ازمهلادأ بلا ورعوأ لاعفوه ةزمسج
 -- د

 ع

 31 || نمىاللاءاقلْو 1 3 ارا رهاسُملاَذنمتبف دنا

 لاش دؤسموهفدئسدقو للا ع عفلاور الاوساتلاذد شاي ءادوهوداّرس يراعي

 علطب امرشا (دبس) فلا نراناسدانوترق وبات خشيت

 5 5207 ه ىو

 دسللاقو قست ل ل ٌتانلاديسدقو
 نابطخ ل طتَح نمارداوو 5 تقال ا

2 1 

 تدل ًاوهنم مدقامف ثددحئثهنمتدن اذا اديستدسستو ادابساىصنلادبسُأ هريغلاقو

 لاق روفتامنالثار ,وقلا نرعلا اهو ميس ةضنلاداسأ دعتبو الاف لامقورتسل :وحامرطلا

 ْ ازئافاحدق فصي حامرطلا لاق بس عج علطباملوأ سور يمنلاابسأورعو)

4 
 هديشملا ارطىرا وَما لَ 2 باس ناهزلا ب رح

 ةوقف شقدلا كان مدا مولادسلاو هيسكسصو يو ٌقَطَتْ م هنأ دارأ

 ديسلات أ و 5 ارنا الوب سماع

 3 ديس عنيد * انذاك الوقتلق ارحيتلق

 ديلتم فوصالو ربوو دام[ دل الودس طلو رفا رعشلالمقوربو وادا و

 رولا غزعملاو ليالا نعدب كي لمقو ناضل اوزعملا نعمي نكي لبقو خغلاولبالا نعام يىنكم

 ينم الابخلاو 1 رشك الو ل لق هلام ئأ دنالودسةام ىصالا لات و زعملل رعت اونالا
 رس اقف سس

 اير رخل دولا اديسلاملا ىهستبدملا ذهب وفوسلاب نمسا ورجتلا سا

 6 و ةهمدو و 7

 ديسرأف نو د هطفرو دلو نسا أ

 ةرهل اوةِس'دلاو 1 نءا نغ عقي ضردلاو ضاردأ اسهل لاقب وةهادلارأف ماع

 دارأ * برو ري 7 ا 0 ولاد ذرماو :

 و 0 < تن

 قنقتمخ رق لكى غن مالا ى ما ال هانفشكن كو

 0 برعلا اسل ب 5غ (



 2 1 و هيجل ىلا ا ل يلا ا دا اا و 4 : 0 . 0 2 1 ا ا اح و دج 0 ف ا ا يس ا 1 ا م د ل اا اا
 1 هداف توا ذب جد خا 7 02 1 1

 0 ٠ لادلا فرح «: نيسلاو ىا ازلا لصف م4
 تم“ مم

 95 سو

 ايف مره وافىم ارث هلوقو

 لقنلا دعباعوضوم سلدب زي نالدبزيهم-ا نأب حد .سلوديزباذه ىنعملا لضافلاتعذالىأ

 لاق ةلعفلل رلدعفاتدانز تح ورُنا زهنفماللاديزكمسالديرو ةيلعللالا ةيلعفلان ع هل

 ىاولاهوةْز 10 هو سهاولا# مهن أى رتال ريغ زوج الام همفز ولعل نال وعضو ى.رافلا

 ىلالسرفةدازلاو 6 دوا.سوهنو 01 كسه ما هيوديزو اديزنمةناكملا

 دوربلا بنت هلاوة_عاضق نب ف احلا نينارعنبتاواح يدي وه وتل وادي ربو ةيلعت

 موكعمتاديزتلاهلكف هب اواتحاف الام نابقلادر  ةمقلعلاعةيديزتلا

 3 بمد , ذولا لاه مدلا قئار اهب شن طوطخ اهيقدو رب ى و
 ل 25398 وام

 عردالا ديت بدو ربت دسك ها ابلاَد فكري

 هد 5 ق حس <

 ادام روأوُضأ نم« ةءورلاق ىثملادأسلا (داسإإ طولا بادمن

 نأد ”اسالا لمقو هضقج رعتالراهنلاررسسوأتلاو ه3 سد رعتالةاكلالاريسد اسالاوا

 : اناهنتفديىلذهلا ةيؤجنيةدعاسلوقو رابنلا عمرا( لبالاربست
 لا - دو 0

 بص وراحلا تاقيعي ىوأب #3 انام عيضبلا فورست 0

 ف ف

 ّْ 00 تا 0 اسال نموهلق

 لا مار 00 لع لعأ م ىداسلاة: :اصخصالادبا ةزمسهلا لدنأ مث غلابفئداس لاقت

 ٠ داس[ ف ورعملاااوةتماادأس فرعنالاب اللعفلا ىلعال بسفلا ىلع هنأ انهداس فانلقامتاو

 دقولاك هعضومفروك ذموهو:ىث نع بول _ةعسلفّك لذ ناك اذاذلههمانهداسل دقو
 ا العفهلرأ ل ىنأالادأسل ا ءاج

 3 و ول وود

 قا رام اواهتمدأس ىفلمللا 31 افلا ىرسسلا تومص فرح

 فايصللادشنأ هادا ريسلاداسأو

 س5 و

 داسريسوةرجاهب غن 3 تقااماهل لست قلا

 ا دل بيفشاذ ل تانك أوريسلا قذاذغالاد" اسالا ىرهوتملا : مط هغأ ىعو تمقادارأ

 ل ىلع اسملا طيار »* م راهي ديلا

 ع 58 انعلا قلاب بأمل هانعمم ىذلا رمش لافو ضسخلا درت قاغإل نمد ارحالا



000 

 5 ١

 د دلع 3 7

 077 لا 07 2 ا ها 41 0

 |١" مملاوءاثلاو ءاطلا هيلا تمعشو ماللاو نيسلا فورم اهذهنم تحرخ  ناوثدنأتلا وكرم |
 اء و وو سن ىو 0 ٍ

 نم ىل# لمعمل لعفلاهوعهسناعسأدب زب ودنزو لدبلا فو رح ىعستاؤرس ريش ءد>|تراص ْ

 ةداسئال اوقامأ اورصعلو رت ريمضل لل

مسالا نعش رعتلا عاخز اوح كلعدك ٌؤيامتوهدسنا لاق ربوأت ان نعأ
 رعاشلال وق 

 هل ايا زمام اذا ديزةزنخج سيل اوُلرحاصو كرش أى رجه شيرعتىرؤيريمضلا || ٠

 للذو (ديز) 2 لادلافرح .*« ىازلالصف

2-0 5 2 2 : 
 اولاقفءاهاا اوقدحاع رودازملا عسجاؤ ةدا مام مهةدحا و لكؤءاؤرلاناه_ملعو 0 ريعبلا |

 5 ٠ - ١ - م . 5 ع 78 1
 .نالباقمن ا دلح ههطسلا لشن ءالآق #2 دازما ويدرك 5 ىارعا فدك اولاق دانه ا

 امد ونيتدوطسلا ىلعديزتاهلالةدا نه تدههدولج هنالثو فدنونيدلحن هدو كرةدازملاولاك |

 ةدوارلاكءاملا هيف لم ىذلا قرظلا ى هوثيدحلا فة ريغةدازملارك ذرركتدقو ناندازملا |

 دناز املا عسجلاو ةدانرلان ا ازملاو ةدئاز مملاو دوازملا عه اولا هج ةهطسل اود رقلاو 1

 هديزتلدباوز وذ هنادسالل لاشبوهديسنا ءاملا اهفدورم دازلا نم" هلعشمةدازملاروصندونأل اق

 لاق هنوصوهرثزو هربده ىف

 لس 00 جهلا تدب 03 هضرآب ىف اطبالدتاو ٌرىذؤأ

 3 زتاجخال يمتع يع للا كال اهتدابزال_>رلارخؤوم ىف اولا تاعم: م:)ادئاورلاوأ

 هريغدت ازاهعجدنكلا ةَدّئاز ب ذبتلاف دئارزاهعجوةدئازلا ىهو دّئابزاهعجبواهعطس ىلع |

 ره زالالاق اهتظشقاسلاةدّئاز و اهنعةمصتتم انجيلا ةريسغص اهنمةشه دبكلا ةدئازو
 داز وهللاك هماهفتساو هريخربخلا قةصف مهفتسس وأ سأ نءربخ لحجر لوقت برعلا تعمسو :

 ىدئاو زان قاب نامعز ردع _سناكو ت ريخسأو تفص وام ل عم الاداز ول وة: هناك دازوأ

 مملا اوواولا اوءامل اوفاالاوةزههلا ىهوةرمشعدناورلا فو رحو اوعزت اضم ثالث هناك هنالا

 تشناو هات موا طفللافكلوقاهعه<و ءاهلاو ماللاوءاتلاوءاملاوزم_لاونونلاو

 ناسلهإ_صفتمقاتامنالاقو ةدانزلا فورحنمءاهلا سايعلاون أح رخأو نامسلاتيوها

 هلهاك ةفالخلا ان اديدش « اكراسمديزللا نيدنلولا اندحو

 دازأ » ربوالات ان نع دسم دقلو »* هلوقكه_:عض.رعتلا علخ دعبدي زيىفماللادازهناف

 يناهديدمحلاءامنم ضان « مديز سأراقتلاموانديزالع
 4 2 0 1 أ
 ىلا هاا هّمفاضأن فد رعتلاهاسكو هفررعت نم هسفناك امهنع علخ ناكد قدنأ ىلع مس-الل هفاضأف

 ع 275ه سو

 ديد: مهاانيلعامغتا 2 ذيب .كاو>ا تثبت

- 

 ئعناذا ل هبا نالةياكبللا ثرح وشاف لور اصفريمذلا لفل قمن ف ءدسس نال

 هلوةيببلعت هرطنو مهفاف ىست نأ اهمكشلابب



 / م 0000 00 0 2 0 000 0-0 ك0 ا ا 3 ا ا #1

 ميز) ٠ كادلافرح م ىلزلالسف 222 ىو
1 

 2 سدس 7
 1 1 دوو - 7 : - 5 2 . 4 .ء 9 :

 دازلا نم ةلهفمةدازملاو دوازملا باهر يملا بقلة برعلاو ةسبلاهملانمةأرمامسا ةديوروا
 6 .٠ «© وع 2 ل 0" . و . ." .٠ ا

 " (||فالغتدانزلاو ةداوزلا كلذكوؤُملاةدامزلا 06 د( ديزىفاهرك دنسوءاملا امفدوتزتتا

 : 222 98ه _ ع - 2 7 5 58 يي

 ديزلاو ديزلاو دادزاىأادا نمو اديزدو ادانزوةدانزواٌدي زو اديَردي زيءىثلاداز ناصقنلا
 3 ١ 1 3 6 7 1 دك 9 ب

|0 

 يرد وحلا ديرو هنأم ىلعدب زمهو ةدايزرلا

 ىو -ىهءه-هرم2 هو:

 ينودكفادط ؟صااوعجأف * ةئام ىلعدي زرشعمو منو

 : ةدانزلا هم تيلط هيدزتساو داب رلا هسف تاعجةدايز هديزأ انآ هندز ومتفلاو رسكلاب ىورب

 | اشالحر ىطعأاذاوهض ريم ىف هيلع سعاذا انالفتالفدازّساو هريصقتساىأ هدازتساو

 ةدايز بلطت ل ه ىنعملا ذا دزت له أس ىطعي لحرلالاقتب هدازتسادق ل.قداطعأ ام ىلعةدابز بلطف

 ْ هدنعامتدازواريخ هللا هدازودب زب نمف تعب اذا ةعاسل ىلع ولا لها دنا كدطعأام ىلع
 95 س 2

 |1١ ثيدحيفو الغرعسلادب و ةدئاز لوقت ةماعل اوةدايز كلذ ل_ىفا لوو ةدا ادب ماو

 '. | وكي ىورولو لدقت م لعف هنأ ىلع ىازلا سكب ىوربا ذكه ديزاواهاثمرمشع ماسلا
 ٠ ناسناو +يفةدابزلا فاكتديازتودلعفوهمالكى ديرو زاسإرثك أ نعم مس. هنأ ىلعءاملا تفو

 ئ دشناو عش 10 دخق ديرت

 ٍِش  رتالواولاءام لثم لقو 5 علت الف لاج :لاتهك اف تبا اذا

 ِ تفلكتاهرسؤّلبالاَت ديو ابل هود كوول

 ا يزلاو وتعلق وفرعسلا فديت واهردق قوفتفاكت اذا اهريس ىف ديزتت ةقانلاو اهقوطق وف

 | تادانزل ةريثكىأديانلا ةريثكلاهناوكلذ نموهو ال.لقََعلا نعريسعملاوا سرفلا عفترب نا

 ظ ديان لا ةعسحو رم * دساحلا نيع'”المت مدبب لاق

 دئاوزوذد_.الاو ةيادلاّا اوقىدلا ودا ولافامناوةدئازلا ةعاج ىهامناف دئاو زا لاق نمو

 | مأقتنيدلج مالا نوكتالدسعوبأ لاك ةيوارلاةدازكأو هتلوصوةريئزو بابن ا وهراشظأ هب عب

 | ةدازملاو هدسسسنبا ديازملاودازملا عمجباوبيعُشلاو ةعيطسلا كلذكو عستتلامهننب تاانثدل <

 "|| ىهلبقو ةدايزلا ناكل كاذب تمم-عستمل نيدلخسا نيب تلاد لج مقام ىهوءاملا اهيل هلا

 أ دار اودازلا لمحي ريعبلااولاقو بدعش ىهف نيهجو نمت جرخن اذ داون ناج نمةيوعشملا

 ظ ةدرغلا ىهءاهريغب دازكا اروصنموأ لاق اهلل زال :وارةلزعةدازملاو بارشلاو ماعطلا ىأ

 . | سلطت سياتل عمة امئاف ةيوارلاامأو اهلءالزعالو لحرب بكارلااهيقتحي ىتلا |
 مج جي

6 "7 

 ريعتلا
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 41 :(دوذ) . .لاذلا فرخ « ئازلالصف

 ديزني ىدعلا# ريثكلاالا هعنقالناك اذانيعلا ببغرو
 6 ع9 و - 25 9 ع

 دهربو مل لما ضو يع 21 الخ اتاك نال والا لضلاو

 سرديتلا فو مثلا اليلقد هزة[ سحاو :دصرل>رو ياو هز هنأ ىلا بش و لدي ى أشرب

 لكألا "لل ةديهزةأ صاورخ[عضومىفهمفو مطل الملقلا امهوةدهز:|صاونهز لخر

 رطماناصل اتي اهراغصٍباعّشلاو عالتلاداهزو لك الا دمهز لجر و لكلا ةريثك ةسغرو

 ادحاواهل فرع الوددمسن ا لاق ىداولا نمراغصلاناعشلاناضرغلا ناضرغلاداهّرلاسأ

 .٠
 هو

 نا نادهزهعجوءامريثك اهنمح رمال اهقض ضرالا دهزوءاملا نمدخالا لقد هزداوو

 لاس قانع همفتلادولنمهل املا هلمسي ىذلا للا ءاملا ذخ الا ٌلدلقلا ةيدوالا نمدسهترلا لسع ||
 5 1 د 0 1 ا ل زم

 سد.ّْلا ىو ةدصهزى لاو قالا قضدسهرلحر و لولا داس اضم ل

 هدعْر لكلا دهر ورزلادهزلاواذهنمدصزلحرو قاما قسضد ضرتها ىئايعللا
2 

 عجلاواعيج رضحلاورمسلا ماعطوهودازلا سسأتدو زا (دون) هرازحو هصرخ هدر و

 دازعج ةدوزالا مناولاق ءوش مكنت دوزأن م مكعمأ سقلا دع دفول لاف ثيدحلا فو داؤزأ

 هريطظت قعهالجد 7 ص م عجاندوا وأ نهد رئاثتد ورأان' الم هرب يره ىلأ ث ردح هلمؤ سانقلار ع لع :

 هداز ودازلابسوزوا دارو وااو ءاشعلاو ادغلا اولا ملثساعوةيعوالاك

 ديزتالو اذ زوم #2 ال نمرايخالا.كنأ ايدقو شارخوالاق

 قو لثملاىل لع ءازنسكو لفرز رار دازلا هل عج اعودوزملاو ا

 رجلا ىوقتلادازلاربخ نافاودو توزيزعلا بزل
 5 ه6 < ع

 ادازك- ًادازدارلا م ق 2 امسك .ادازلثمدوزت

 تيسلارخ :كفادازنا ىدنعومديسنبا لاق رغالادلكو ولتببلا رخآ فدا نلاداز ئج نما لاق

 هللا ىنان سهاف عوك الا نبا ثيدح فو 5 هدوزتفاديوزئدازلا ا الفتدوزو لثمن ملدب 2

 0 دا 00 ماع رع ارضيات لا

 ه- 0

 0 00 وم وفك ودقوو مها دازاوذ نيف سلنلا مهعم جرف ظ 35

 اع عت اهنضو وا الملا ةاللا امهيلعدواذنب ناملس لسن هفورعم

 هل وق وعد رعاشلا قعدانا وامل

 لم[ اكاو 0 2 دريك هن أر دقام 20

 ١ و 5 3

 اعراواو كن ل77 دس حو ب 0٠ج 2 0 اع + 0 وح



 0 3 9 . : 7 . 1 اورو رك ا يل د وي روج ا لب دي يل 0 01 ا ون وهب ناسا ا اد م << 0 102 ا * اا هديا نا مر نيا هس ا كا ول لا رق ا سو سدا 3 ا ا حرا ل ل ١
 ب تس ناو ما رطبا "7 3 - 5 0 0 2

 (دهز) .٠ .لادلا فرخ « ىارلا لصف 0

 آ لاك ض عب كااهضع مضي ةراخو بشن ئاَبَلاَت ونلا هت بو رززلا ةكمبا دو لمعد تاك نأ ارد زل

 00 ءاملاو ءارلانىو ربو دعاسلا دبر اههيشو نوكسلابىرشةزلا هستنثأ ا دقو رثالا نبا

 هل هس ل

 ا امكناهلو قا ارعلارخاو ىف ةسحان“ اراون ونا تو نونا نوكوحوَرك خشب دخلا و

 دضدهألاو ةصاخنيدلاقالادعّااقيالو يلا تداعر اوعي (دعز حوتفلا قريبك

 | ررع 9

 اذهب ىلعأى مو دهز ودهز ةبغرلا دضاهاكءاشالا ىفةداعزلاواثدلا ىلع صرحلاو ةسبغرلا

 000 0 أل اةرداقز وقته نوهت ناقز وتو سس ءمفلا اًدهّرو ادهزاميف
 8< هس اس ب

 ٍْ فالخئثلا نعوئشلا فدصزتلاو مضلاناضي أ دهر و بلعثدازو اع.جامسهم م

 ْ |لاقفاشدلا ىف دهن نعل سو ىرظرلاثيدح ىفو هنعد مغر مالا فددهزو هيف سعرلا

 ا نمهللا هقز رام ىلعهرك-ثرمعةي وزمعنال نأ دار هريصمار كالو 2 لالخلا ىلغيال نوه

 . أ دعت ىادعزتيتالفو ئشلا ن نعوئشلا قدهز لاقي حامعلا مار اراد رت ن عهريصالو لالحلا

 ١ اءاطعو قمل ادهتلاو هلق لع وو اتلعت لاف نيدهارلا نمهفاواكو لح و ّرءهلوقو

 ١ هدعيى اهاطعانمءاطعدهدزربن الفن ول اوةءتيكسلا نبا هلقتساءاطعلادهدزاو لسلق دز 5 ع ع 7 7 : 8 7 0 2

 | نمومس انلا لضفأ /وهيلعهتلا لصىبتلا ثددحىفو لاملاليلقلا دهُرملاو الملقا دز

 04 2 5 9 و 2

 لاك ليلق دهز:ئثو هده هتلق نمهدنعامنالا ده رم ىمسامناوءىشلا لمقلا دهْرملا دهم

 مهل ةراج مهتر واجن . اموت حد ىثعالا

 ْ با 1 3 , يلام اويلطي نلف :

 1 00 و 0 0 اهلام 0

2 67 : : 0 1 

دلاءثيدح ىو ديص لكنا هنعهللا ىذر ىلع يدح ىو اهللقي ىأاهدهرل_عقةعجلا
 

 اهوناهأوهو رقتحا ىذا اودهارتو رهن ىفاوعفدنادق سانلا نا هنعهتلاىذر رع ىلا بتك
 | وسدو ٍِ 57

 | بعوبالا ده هناك اذاد ازا ل> رئادعزاو هتلقل هلام درر ده لم لجرو ادهزدوأرو

 ةكااروعا .هرلحرو هتاقل هلام
 فاسللادتشنأو عا دوه امة

: 

 ادوار ملا ىدفاتنأ فان 03 ادجاسن تعكرلاٌثودعالو غي ادجاه لاب ترام

 ادهازام“ 1[ضرفلا ف أضتو 0 ادراناقومع ىدعي قيعتو 002

 مو مص ل 9 هلع

 ا هّنصرحاذا هيدهرو لكلا تْدهَرلاَع' تو ترد ةكيامدهردخ لاعبوا

 | وألاق ىوديلاركسشنمن ءوأكدسءأ اهلا: خفةاكر لا دهرا دعسو ار يثكرطمن ءالار الداعر

 أ للقنادمنقي ناك اذانلا ده رك عنا هدأ ء ىث لق لاملا اكسال هلَعلان ندم افدصولا

- 

007 



 وس5ه< وهمه |

 رعاشلا لوقو هديسْ الك

 راص >< هءاقس و ىداَترَّكب ترو كناعأو كد نإ لوقتو لكلا ىلعوهامناواهجر ع ّْ

 1 . ١
 انك ا ني يا حل نيبو 2" علال ثور" تن املاب

 ةقانلاءامحهءىشح و قره بلع فاتر ا ضي ديلا ةدالولاد:ءاهجرح رت نأكلذو اد

 دواي رنىشا اب

 110/4 (دنز)  .لادلاف رج *« ىازلال صف

 ىلغالا دوعلا ديزل هدم- سننأ دير لعال ا 9 (لفسلافامسمحدق:_مينادشْةدنزلاو دنا

 3 ل ع و د سو د زو

 بي وذو لاق عجبا عجبدنازاودانزودونزوداتزاودزا عم او رانلاههحدتقي ىذلا

 20 ر 2 0

 دال ىنادو امل اةلاعك 2# 9 0

 دو | ل امللا نمورش 0 وكن ةير و وديْرلا ىراولهلا او عاركن عديزلاك داما ع

 هد ةهم مود

 زا واهل زنمىدشهلامأ * مهابناناسصدتنالتاكا

 ةقانلاتدييو ضوحلا كاذكو ام> *دامامهديزواديرءانالاوءاقسلا دين و الثما ىأ ديلا لثم

 نااودارأاذاكلذو تناول 4 . نظتفهوحرخاف هوريرركم اذا اهذخ أ اذاف طمخ هيفو

 9و هود

 ءامح ىف سدت ىلا ردا لاعب :ةدسعولأ تفطعامب كل ةلءفاذاف اهريغداو ىلءاهوراطب

 معةمحان لكن ماء امح ًاوقتف نقاب اح ف ناك اذاةقانلاتدنز لم“ نا هادنلاو ديلا ةقانلا

 سوألافو دينزتلا كل دفاديدش ا دقعاهودةعوار ويس بقنا كإ:قاولعح
 ا 25 5 50 م ل ع وزانت 76 هوو 5

 ديزلااهرشث قرقت تقعد مكماناى دبل بأ

 كلذو رعشب دشن ثراغص لأي ةقانلارعاش لكن ادززتلا لصأو ضرعلا للقدن مب وتو
 ا قيضملرم بوف و ءابلا ونونابد ردا نع ةدالولا دعباهجررتقحسلا اذا

 مهلعد م ولخأ 0 و رو ليلقدت م ءاطعو ىدااودلبق و ميلاد م لجر رو اكسم المع ناك

 دحأ كد امورعوأأ ةلمقوفبقاعاذا ديرو لْخياذ ديرو بذك اذا لجلي ىلارعالا نبا

 , رع انما الفد 2 و د «زبالىأديدشنل ءاضيأ د الو دب الون ل ضف ىلع

 ىدعلاق لا وق رمل بركاء لضلا قس ضل اد ىملاو وبضغلاعب رم رو

 9 ل اولاعا ملثم لقو 5 مل الفلاح رلات هك اقتن اذا ظ

 امطعنا دنزلاوهريغ نا ير دمنيدعاسلا ىمظعافرطنادبرلاو هر دفا .بوءانلاىوردقو

 ىذلادنزلافرطو عوكلا اوهماهبالا ىلب ىذاادنزلا فرطفرخ الا نمقدأ امهدحأ دعاسلا

 فرط ىلصومدنلاو هدا اين امهدنعنمو نيدنزلا عمت غسرلاو عوسركر صنخلا ىلو

 | نيهللادبعنب لاصثي دحىفو مسادانز و عوسركلاو عوكلا نإ منامه كلا قولا ْ

| 



 ملا سرفلا تمهص هلوق

 / سرغلا ممصسوماقلا ةرامع
 نقتحاف هنمهنكمأ فاعلا

 روظنهبو ها محلا هيف
 هلوقودوانهريضلا عج ىه
 هل ىععم ها هأنأ

0 

  (ت)  لادلافرح « ىازلالصف ا

 يي ني هج ب 2542 2- 100 0 5 2 8 2ك 5 -

 ل «دغزلاردهلا خا و اناق» "ل والاف ةلك اذه ىلع هوت «دغزاريدهلا خابخج و حب
 0 وول 5 5

 هرعش ف ىذااو ىردوحلا .در وأ اذكى ربنبا لاق
 - هوو نم دس | 5 سو ةد 8

 دغزلاريدسهلا حاب موا  كمعملا ىلع تاعددعد 0 زو قوفدر و ارا

 ا 4 ا 11 و2 -- 2 سا

 لع لاش: هلك 2 هن ركل هدعد نم ىلعودعي ىذلا ىناعلاو درو لكق وف ةدراولب ادا واج ىأ

 رعاشلا ل اوم ددشتدق وف فضلا اهلصأ وهفةغلاممللر ركتوئئشللحدملا

 مطخركأ مك 3 #2 تادفارا مرت !هدفاور

 ٍ 2ع هدعاذاةاعلا لودي ىأ ع ىذددسا ا ا و نمتبلا ىف, و

 / 5 داعزلاريدهلا باقبقو ىراد 27 د ورلاك داير يدعو هريدهل قل اريصتتدعلا ىرهزالا

 7 - هو و 2

 ايدانغمدارأ ف بسح »* ايداقز هردعنماديَرو اًضيالاقر
 و 7 ا

 ْ | وده _قردملا لكلا عمقا ذا مسالا موقلطلالو-ةءلص ةجةيدْنْعلاَو

 20 خا

 ا « اندغراريدهواراردع «حاحتلا لوقوأ دعْردعْرِدَعَر لق هرصع» هن "اك اردهرد بلل« -حاذاف

 ' درر ده نولوقي واراد هنأ كلذو ةدئازهمفءابلا نا ىح نيدجس أ هةمديس نبا لاق

 || نممزاوداقتعاءوسوهسنم رعت اذهو جنبا لاق .بدغز املا ةدابزدقتعا بَدٌعَرو
 ٌ نأ هلاحهذ_هتناك نم لبدسو لاق ثمدو امن لوقا از رادبوراتعافل ازا تركت أ اره

 2 هس 2 _-

 ١ بيذهلا 3 علام الاو تءاحو تدهدىل ف 3و ع ا مفلا ىفةقْسْقتلا َنَحْعَرتو هءلفحال

- - - 

 22 رع رس نع د هسدد

 ٍ رحزو دعردقوءاملارثكدارر حوىعمدَقدْعَز ]جرو بدع لاوهوةقشقتللا دْعتد لاو

2 

 رخعلاونأ لاق داو عع رعرو

 داسآ ص ابعاىف باو اذا «هتحود صابعا فلحنمنأ 38

00 - 2 

 داعزىذ الانصاف نر ره ع لق ىلع اير 3 ا نا

 متاحوب اد شنأو بيذبتلا ديدلادمعرلا (دبغن )
 نيا سس ىو دس و 5 ع

 م م لع ا م

 لي رطل 03 قا عر ارصم
2 _--022 2 - 

 و- وت

 و
 0 ع 2762

 + ادي ءالاعئس كياعقو « دشنأو ءانالالفسأىف قيىذلا قالا مالا نأ
 9ع اس5 3

 بارعالا رداوف بيدها (دفن) هن ا مهددرعالا (درغن )
5 53: - 

 4 دنزلا

 قاع رو و د د نش ا ا ا قو نوع وح ل فو

 , ةوغرلا ب ءلخلان ملاُملاو عفنتراو ماسلا نما كماتلاو ل فرحا 0

01001 1 0 00 ------: 

 1 1 (دن) 0 ديرما هلك وإلا لد ووإلا هنو جواس عع دنا ندرولا تي لاق

 ٍ ا ظ56 32 ا. هج مسجؤم

1111111 1 [| [1 

 ايضا ري



 نت ف وعم نر احلا

1 .0 2:7 

 نك ل :

 2 اك لا 0 و ار 4 علا

| 55 

55 

 تي را يل ب يي -

 + دوا ف اينالزؤصس <” 21 و ع

 0 ا ا ل اف ا 00م
 ا ا ا نا ا و تا اطل ل

 الل (دغل) لادلا فرح دي ىانرلا ل صف

 نالغلا فوأ ىلع :رهظيام لئمرسصعلاب + > ىلع رهظد .رارا ومش: ش باتو ىتقتف نا ذات

 0-2 2 م 1 2 2 2 6 2 م 1

 اديازواد_رتمسدقو نو 0 ىهوامدب فت ناك ةمعنلة د. زاهل لق ةأىهأ
 و نو لمحو

 (دجرذ ) عضومنا دس رو نغ هاب عضومىازلا خفبد زو ىلا بركيدسعمزبا ّْ

 اس و

 دشنأو ذهل حصرا ودحر ل
 تام 2 ا هدول 2-7

 دلقملااش 0 دياصخ +. دجال لارفلا لما فا ىوأت
 ساس دع 7 1 0 0و

 0 قلحذ 70 (در د اليوطانصتس عفابلابدارأ |

 درسسلا قزيسسلا نملديهلكك اذ ىفىازلاىلقو اهعئاصدارزلاو دور زعجلاو اهيقتدرسلاو

 عردلا كي رختلادرزلاو ضعاىف اهضعن عردلا ق قاح ل خادتوهو درسلا لثمدر لاو 1 ارمسلاو

 ام

 ود. ةسو و د وس 795ه و هس 25

 اع دورنزمٌَقناطاودو رزهوهف هقنخادرزهدرزب وهدررب فنا امدر ٌرَوهقنعذخاهدرزوةدووزل

 ادرررمسكلابةمقللاوئئذلاديزو هك العفدت رد عسديالئلربعبلا هيت اط.ثدارزلاو 0

 5ةمم غ2 خس

 نارعالارداو اداردزا هتدردزاو هتدر رو ماعطلا ت 39 رم دنس ع ولأ هعلش ا ادرزةردراومدرزو :

 ةردطاو 0 ديَزْا 0 ءايتالاب 0- هنيل دوو يما 1

 و ك5 راع

 فضلا منت كرولا رمل زا ل ل 5

 ياسو

 لاق ثنوملهرمسادورز قو عضومدو رَرو رعاشلاخامكاوخأرا ارضنبدر رو
 سنس ا م - س ودع

 ع: ءزةالدورز نم بيثكلا تالح د اهئافاريخلا ساحل كل ىوبريلا ةيعيكلا |

 و52 -9 .
 -. 2مم وهدةداع س 0 9و 00

 ةديالا رع ىدهرصعاذاادْغْزهَدَعْرمءاَعَسدْعَر (دغن) ىلا مدلل (دعن)

 هدة هي 8 - 175 و

 ةدغإزلاةديز زلللاق و هقلحرصءىأهدغزود- .غزدب لاو ةكعلا كلذكو اهب قياضتدقوهخنما

 بدار وهو ريدهلا أ لاو 2 دم ىتمرصعفءاقسلام ةالعاذاَدْْلاَدَغَرَل !اعدو ةدمهتلاو

 نس اس ةدءع بدعي

 اريدهردسا هعرفعر ريعبلا دغزو# دغزلاريدهلا غابشتس حرب 7 ثللادشنأو بدعْلاو 1

 ةرساع وه ءو < و سورس 9

 ُدْعَرلا ل قو 37 ادغُر ردهلا حاب ندر 2 لاق كلذ نم وسم ةعاقب وأ“ مهصعل هل 11 | 0

 : هلوقر هدسنا لاق ةمداقأا فددراملدقو ديدشلاوهلقو عطقلب ديال ىلا ردها نما :

 )غ برعلاناسأ دل 2 3

 قدم ةفش-ى أن علادلك برطلا عقب وهوة .طةحئاردلو عمتي فني_ةهارملا |

 ورع طهر ج دم نم نط لادم دون ملا لئابقن مالم .روبدهلا اديزراديزموا

 ا نم



 رونسلا لثمدابزاودل اون( ؟)

 روئسلا لثمةياد هنا هحي رص

 طلغو سوماقلا فلاقو
 مهلوقفنويوغللاوءاهقفلا
 بطلا اهتمي ةناددارزلا

 دان زلاورونسلاةبادلاانمناو
 لاكلاكامرخآىلا بيطلا

 كلوفارقلا لاق رع
 مسايةيادلااوعسامنالوقتنأ

 كل دلثمواهنم لصعام
 زاجتوهاماو اطلغد_عيال

 هعيفعمهيشكهرطنا و ها

 7/1 سن لادلا ف زخ ا ىالالضف
 م حس سس سس

 همم و ه

 نا نالا درتودي ره هوهفادانز اركلاديزأثمللا لطابلا,قملا طالتخال الثهبرضب: نكرا

 هز

 يمر و بارشلا ديزل وقتهنم صخأةدذرلاو اهريغوةضفلاوريعبلاو هاملا درس

 هم اة 2 هود يرش يف ال
. 

0 

 ءاملانوكسددي لاو لامنمهل غذروهاطعأادبز مدي ريهدبزو هر مهد ن ودير اودي روهتم

 ةيده لسو هيلع هللا ىلا ص ”ىننلا ىلا ىدهأ نيكرسشملا نمالحرناثد دا ىفو ءاطعلاودف را

 نيالا ديلا هتمعطأ ىأ هديزأن م ءاملا مضياديز هديزأت لق اديز هتيطع أن افهتيطعأ ذا 050 م 10 0 لكن ا
 ىدهأ نكرشملانم داوربغةيدهليقدق هنالاخوسنمثددحلااذهنوكي نأ همشيرتث الا

 هلئمغلل هتيدهدرامنالسقو امهنملةفةمودردك (هلىدنعأوهلغلاوةَيرام سقوقملا هل

 لعن هءلعزوحالو نلقلا نماعضوم ةيدهلاثالاهدرل.قو مالسالا ىلع كا ذهل مكفاهدرب

 1 5 6-3 39 0 ع ها 0-0 5 5 ل يي

 اهب الحا دادي زةموهفاتسعنالفدي تور عوأ دقرلاونوعلادب لاو باكل هأ ممال سقوقملاو

 انراصلارومالا3 الان ذاكل اوه 2 هنألعيءادحاهدب دنثنأو اهيلا عرسأو

 سه"

 ةلاملصلارببسل اذ هدب ْمهلوقك اذهوتدنْلا عالتب اهعلاهنبرتو ةركنملانيملاءاذحلا

 م

 ضارعق رول ىل بيت ابن هلكدام لاو ىدايرلاو دان اوهدمس نبا لاق فورغمتيندانرلاو
 و

 ديزأوداتقلا دبر دقو رارحالا مدان رلاديزو:؟لاقولاك هنانفأ شرفت نيو قرو ثم

 هناك ةرضْنحم ضرالا تكن كار عا لاك رمأو هنرمشتتلصتاوهدوعّدتشاو هُمصوُخ ترد
 صس 03و

 لكو هداوس نم ماعنلا هنأ اكس وعو ةديزمةدانقو هلا -رعو ءاطقر ةديصقاهبءالوح

 فلانا رملاتدرو هشنفنتنطقلادسْرتو ديا ا سا رم و فن

 ظ دوني سا او*ىدرلا,دمجلاو رمشلاب ريتا طلتخا ىد اولا رئاخلا طلت اةّدشلا

 || جاهلا لسبب َردرلاو عجن رو تالفىدسديَرو نان دير هس عامك ىلعرهظو بضعغاذا حن ىسعحا رش نا

 'ىرهؤملا هجوما هاذاديزرصلاو 8 1 ا ملا تاكرقر

 ْ ةيفئاطلا ةدرلاودايزأ عجلاوءاذّقو هلواعُّط باَصُلاودر اوءملاديَز رو ديزل فذقي مئامىأ

 1 5 1 ل ا 8-6 ' هم 5000
 اًديزرسكلا.هديزأان الفت دن زلاق ىىمصالا مهدفرىأ نكرسشملا دبر لسةنالانا لاكواهّدرف

 ةمودردبك ًاوىثاصغلا ةيدخلوبقلاضقانم كلذ سلو لاق لبملاببلاعطقاهدرف هبلقب ملا
 10ه 1

 الا ربغضيقنمريغصقروهةغنحو أل اقو ب.طوهو سانلا هلك ًايدلِلا فتش دقو ةقلسو

 ١" || دقودتهلا اون نم بلخير يغصل اروُتسلا لئمدامزلاو (2) هلزغتن أل لضب ىتحهنتدّوجو هتشفت



 ا 6يبزا: ١ :٠ لادلا فرح « تازلالعت

 فاح تابوا صوتا 0 ظ

 هدوعلاح تاو و هدير رز تع

 بوبهلاةريسشكة ديرعي رلسقو ةقاقيزبنابمولس لو ىهتلا ةمقلعلتدملا ىربنبا لاق
 قدسِرتلاو داوركلذكو دا رلثمةدئارعيرو بهذتوءىتءاجوهتناك اذاةدارع رو

 ثيدحلاىفو ةدارالاودايترالا عضوم عضوي مسا ةديزلاو بيذهتلا بتخنايداضعالا عفر برخلا

 لبس تةثراحل ال ةنيردملا ماظكن ممّظا ءاملا نوكسوءارلا تشب نادي ررتذ
 رنو-*- و دوم صم

 ى ادور فانسللا نع فهما درو اذازوادازهدارب هدر (دأن ) ( ىازلالصف ))

 ثددحلاىفو عزف رويت ب منا يل اتا هفحسا لبقو هعزفأ

 هو

 دشنأو دوزلاودو زاوهو لنمافاسلجرلا فو عزف در

 5و ظهمس

 دو 000 رك اهتباكناكردأس يعلا اذا ى -
 5و 5

 ضخحناذا نيللا نوط ورهوتل ٌردنم ةعطقلاو السي نأ بق نعسل ادي زديزلا 6 2

 ةفئاطلاىلا كلذ, ب هذي ةديزهتدحاونبللا ةصالخ مضل ادن ةلاميسسزبا هورس

 كارعالانبادشتأ ديزل نمصخأةديّرلاو

 . 711 ب اسمالا وبلا لك انالب « .الكىواتالزوعابغ ]

 لن وهتاذهن كيلو كلذ نم نيا ال سوننالةديزلاو ةدب زلا سنت ىهف نس اهخ ف سدل هنأ نعد

 نعل ارد نيمدي زونبلادب زدقو*قاقسلاذا ضسلا ص ول « رختالالوقك طارغاو

 ينو تسهو وثم هتمعطأت در اذائث لكك اذكو ىناسعلا لاق مهد رك مولا 0

 للطرح د 8 وذ نودءازموقو اولعفأت لق مهدنع .راكدقكلذن[تدرأ اذا يفرغ م تلعف تلا

 ناب وادع با 3 و ءوشن ساوهدمس نبا لاق مهدي نراك توك وفا

 ديلا نع ضخما حرصدق ,هلاثمأن مو هدب يليق ئشلا وصل جرلا ذأ اذاو يرتد قف هصلاخ

 ركنا دعي لص< قدصللالثمىرْضي ُضَحما هتك ىذلا نيللا عب رصلاو نيللا ةوغرد لاب نونعي |

 نىهذدقفةدنزلا تصلخاذاو هنم ضلت مف نبلاء تطلتخا اذان رالاقونونطملا

 هتيم ىئاهءاةسةارملات ديرو هحالصالىدتممال لكشملا ماللالثم اذهب ري تارا

 عضو مفاولافو دي رادانلاو ه«بفرخالامدددشتلاو مضاانزللادانزو هدر



 2 لادلا فرس.  ءارلا لصف ا

 هدو ار واهسفت نعهس راح القدو الوقت ةتوشمللا لاق هرخآىءاهلا اهتم ضوعو ةنك اسلا

 نعاهاتةدوارتىلاعتهلوقهنهو عاج اوءطولا ه بح اص نمدخاو لكل واح اذا سفن نع ىه

 ةريرهىأث يدح فو هندراىأاداوروددوا ضاذك لعةثدوارو اهل لعفلا لعق هسفن

 ىبوم4لاقءارسالا ثيدحهنمو هدداربوهعجاريىأمالسالا ىلع بلاطانأ عدوا ري 0

 صالا نعهندوارو وكرات كلذ نسند أ للا ارا ىبثدوارهنئاودقلسوامهيلع قل ىلص

 ةئارلاو هديس نبا لاك هرادأاذا ٠ نحاطلا هلع ضيق ىنلادوغلادئارلاو *هنيرادهملعو

 ةديدحو لبملادورملاو ىحرأا ديدئارلاو اهشيقم حرا دارو ىبرلا نم نحاضلا ضيم

 لتكمل دورا لخدب اكزعامشيدحفو كيل نمناك اذا ةركبل روحو مانجللا فرودت

 و 0 و ىو

 لاك دتولا دو رملاو لصفملا ضي دورملاو ةدئاز يملاوهبلكتكم ىذل[ل لا ميما رسكبدو رملا

 دولاب ىرلابذتي 3 انش ضاري اد

 ْ تهذتوع ىنماجوه تناك اذاةدار عب رلاقيوبوبعلا ةسنيلدورعب رلاقيودورملاعمدارأ

 رب رحلاق داورتلذكوةداز لمتد اردو

 مالا ةَقلطململلاداور #* ىليلدعب كمن عصعصأ

 ظ زءراماسنا لاق و عوتقرعمرلا ةدئار وةداروداو رأس حا كلذكو

 ا يمد د ىعلاو د ليقود وذو لاق هيلالا ى ارحب اطئاخلاكل خلا ىفدنحلا

 ه9وهع <

 0 ا 6

 دايرأبدوفارذنمتنزاوو #3 امس ارهشتدرطا اذاني

 لاق زمههلام رولاقاهبرتىأاهدئروهلاقيز مسهلايبرتلا ”ةراودو رريثكلا عماو

 اهدير عدلا ني انو بوحي 5 دصوس ناد صواهو عز ددقو زمهمملف

 و
 تلكناو ةنمللاميرلاةناديرلاو هلوازتو مديرت ىذلا مالازمهالبديرلاو

 وده وع و

 | در هاروتسو ميداس[ علا ةئازاو د رفصعم هن اديرهبتجاه ع

 و ود هوس

 اههستَتاممْلا وك ةدير هل ترشنأو ٍبوُدَسا حب ره هر لاو بوبهلا
 هممدإ

 لصور رداع 4 تدلل اهيتن نم ةنار 13 ١ .:كبالادشنأو

 ديشناو



 ل (دور) .لادلافرح #* ءارلالضف

 تقل اماوهلاك اهبو رف طاح نييببلاض 3 ىلا نإاكولاهذهف هوقد:عىردهزالا

 ثىحفاكلا ل خدأامتافىتالاو 7 ذااو عسل اود حاولا عتيد قاديو رنال صوصخلا

 هريغ ىنعبال هنال بطاخلا لعد ءانغتسا لوالا ف تفذحاسناو عيال نم نعي نم ساسبنلا فيخ

 اولا ول اصلا كلوةكاذهو ادكو هاوس نع سلب نأ فاضل نملاديو رلايدقو

 | اتصندعولاادب را را ذا ثمللا لاك ولاف نينهملاونيز ومأمللا لع فاكلا هده نوكت

 هيدانماقادق كاضلاءكن“اك هب انداجقارعلا لهاصتديور 2 دشنأو نب ونتالب

 ةوقكديعوللاديو روكي د قولا لهأ ضعي لاقوددبس با لاق

 _ ناوُقَس ىلع ىلا دغاوقال #* كدبحو ضعب ناش ىبديو ر

 ناط دانت دولا امل درامتا ودب رص هسا رفاضاف
 مكدبعو ضعب نوكَش مهلاهمابمهريغ م هناكو دب زديور كاوقكل وعفم عضوم ف ناش ||

 مدعو ضءباواهمأى ا ىدانمناس ىنوكنأز وك و ناطاناىلاةسغلا لب وك ىلع
 ىلع اكمهدسع و ضع« ناش دب .وردأور نمو هنمللاقتلاو رشأتل اانههرصالا عم وأ[

 مزاي الف دمعولا ىنعمامأو لاق تيبلا بارعا يعني اذه ىلع بصن ناسي عضومتاللدبلا
 تدرأ اذاو ىرهزالا لاك هلثعدتو دعوتي وءاقللاههدعو تي ةناللالا بسم هىفدنعولاامنا 5

 ىعمفدورأب :رعلالوقتو لاك اديورشمالوةتنّونو ضنافءوشلا فداورالاوةلهملادبور

 اودارأاذاادبو رلوةتدادضالا نماديو رّناك ادي و ربانفناسكن بالاك ةيوصتملا دبور

 لافاهانععاديزنولاك اضيأاديزاديوراولاف هك سموه قةرا اوذارأ اذاوهل_ٌتوذعد ظ

 ىبلن ا ىلع دح فو باقرلا يرضفىلاعتهلو ةكتاراسماءمتالد لا[ قاس

 راصمضملاباهيقمهىتلا لهما هيسشمناكلاهمالاداو رالا نملعْمموغهسلاتورئادو ويه ةمأ |

 دارأو ةدارالاو داسترالا عضوم عضوي مسا ةديرلا اونيذهتلا ةدئاز ممملاو هسلانور يذلا |

 ةدي ر لكبمدآنياديرب تاطمشلان ا هللادبعشيدح فو دي ءرلا مسالاو هيفعوه بح ئينذلا |

 | ءاكحاماماقددسنب لاق ةدارالا نمممسالاةدي رلاو دارا ديريدار ل اقن دا صو باطم لكي ىأ |

 لعفتن الدير هب وسسلاه لدباا ىلءوهامنافددا ارهدديرهأ ئذدلا ُتْدرعملوق نم ىنامعللا |

 ةدارالاوهريغوىرهواا نيإسملاّلَو رأت وك أ أنأل ترصأو ىلاعتهلوةك كلذا دارا هانعم

 تاقنف تنكسواولا نأالا اذكر سار ىلا ركلوةكحواولا إ_صأو ةئشملا |

 فئالا اهترواجيرددملا فت طةسوءاءملق:_سالاىفراخا آى ضاسملا ىف تدلةناف اهل قامىلا اهتكرح



 (دوز) لادلافرح « ءازلالصف |

 بهذوداو رالثم سا اهالدور أ ىلا اهمداوراىلا برقأ ديو ر نأرعسغدو رأن هال دب هل عج نال

- : ” 2 - 5-24 

 كل 0 ا 2 ع .
 «دور لع ودع لعام قم ىرفظااحوجلا سدشناو دو رريغصتاديو رنآىلا هب وسسرعغ

 ”لدنوراولاتو دور ل لديداوراتعضواكل عملا عضومعضوبملا دو رنالأطخ اذ هولا

 فاكلاونموبأ ادب نكتب ارا مهلوق كلذ لماد و باطغلا ىهامن اواعضوم فاك اولعج لذ اديز

 تدرأولئاقلالوقكرءشلا دوراديربرعشلا مدي ورك .طعال مهاردلا َتدرأولةنئاو لوقي نم
 ت6 مو

 هفرصتمو لعفلا عضوم ديور نأنيستدقفىرغزالا لاق رغشلا عدفْكَدطعال م هاردلا ٠ 2 5م . ٠ م 8 6 3 3
  067 3ٍِع ٍِع

 دشناو اديزدورالوقباماواديردبو ر]وشب
 02 8 5 00 ني در م و

 نيام مهدو نكلواذبلا 5 مهماىدئامدج[لعديور

 و 5-5

 ارمساو راس نولوةفةقصديورن دوك دقو هن وسسلاو اديك سفن كدنو راوزاحآ ادد ىلعو

 سس وم <

 ه2 هع

 يروج جب, تس

 ىرعرالا

 ظ نمىلابحأ اذهو لاك نمل ا ىلا بهاذ هنأ هرمسفو نماسم مهضعب نكلو ناسك با هاور لاق

 |لاك ناكرلا برضو ىجلاردغهلوقكديزديو رلوقي نمي رعلا نموهدمس نبا لاه نياقم

 | ردصقامب ًارتحاو همالك ف صو  هلالا هتواعجص ادبوراوزاسنولوقفرعشلا نوقذح و ادبوُر
 | ىاديو روع ضر رعلالوقكاذ نمو ىرهزالا لاك ريسلاركا 3 ناس [قايرك نع
 | ىلعاذهفلاف ادور اجالعلوقي نديربامناءىشلا باي لجرلا لوقا ذ نمو اديوراعسضو

 أ اديورثال_عاولاق لاح ازيغىلءو لادا ىلعنوكمف هيفودوملار واني نأالا لالا سو
 || فاكلا ءذهفاديز 5ديورواديز كديور كلوقكلذو ل عفأ عضوم ف ىهو فاكلا اهقدن

 ري غديورو ممابتسلا منال ب ارعالا نماهل عضومالواديو رف بطاخملا نيستل تقلا
 |( الهمديو رريسفتولاعفالا لع لمعي لعفلاهبىم- مسا هنالديز ىلا دعتموهو ايلا فاضم

 || لادلا تكرحامناو هريغنود لعفأ ىنععناك اذا هلخدنامنا ىفاكلا نال لهمأ كديورريسفنتو

 أوهوداورا نم ميخرتلاريغصت نالددرومأمرغصموهو رداصملا َبْصْكَبصتفنينك الا ءاقتلال
 ٠ ارعدبو ركاوقوحن مسالافردصمو لاحو ةغصو لعفلل مسا هجوأ ةعب رأهلو دو ريدو رأردصم

 | موقلاراسكلوقوحن لاملاو ادبو راريساو راس لوقو ةفصااو هلومأن-عارعدو رأىأ

 || ىلاعت ةلوقك ةفاضالابورمسديور كلوقؤحنر دلو اهلإلاراصةفرعملاا لمت اال اديور

 5 ب 2ع : ع 01 ا م . . ف
 |[ لافو قفراو نانو ل ههأى ارب راولاباقفر دبور ةشأ أث يدش ىفو ناقرلابرضف

 ٠ 1| برعلا نمانعمسوهيوبسلاف# مالكلا ىنغتسيالوهنموأاديز تبرأ تقول كنالاهل عضومال



 ااا (دود)  لادلا فرحا « ءارلا لصق

 2 دد عمم هرمو

 تراك اان وقاد كارو فايد اهتاراحتوس ىفةفاّوط ىلع أن 2

 :دأرلاو فولقوذوز قازومهنيض بابل سنتا م هالا اهتاراجت وس ىلا فالتخالا

 دس و 9

 لاق .ءانش ثلا دارو افضخاكر ع تكرس اذا انام مسن تعستو تكراذاس ذهتلا فو

 هل اوقامأف ةمحربفغو ةمحن وكن ةدارالا ىلعُت

 الكل ىلا بنتا * سدعم ون تاككر اااماذا

 ريثكل وقءلثمو مالكلا ىلا كئن ع وأ ك جوى ذلا نعمدسف نالىلاهادعاهناف

 لدسلكب لل للدم * امغ'اكفاهر ذىش الدبر

 كلان ميد تلا ةب ندا اراىحدق هن ومدسى رودس نا لاك ىسن ندب رآىكأ

 ةدارالاو ديريلاكو رضّلا هما ىأهماف أف ضع نأدب رارادحاههفادحو ةلحوزعهلوقو

 لامن رهط رول دقابؤتسلا نالةمقة> ةذا ارادب رالراداوناولانمن نكت

 رعشلاوةغللا فريشك ادهلثموةدحاوناتروصلا تناك د اةدارالابرادللا ف صوفنيديرملا

 الوض تدر اذا سوما : 5 ىارلا لاق

 ليقع ءامدن نعل دعي و«. ارب تأ ردِض 5 رب رخال اكو

 ليل لاودف اوراق 3 ءىشلا ىلعمدارأو ةدارالا عاونن مع و لكبىأ ةدي ر لكبهدوأو

 مساهدنعوهفهبوبسدامأو ةغللا لهأ ةءاكح هذههدسئ ا لاق الهمىأ ادن و راولافوئشلا ىف

 1 ىلع ىأدور ىلع ىنعنالفو ثني وعم لو نشب 0كاذإو دهم ىأاديو راولاكو لعفلا ||

 9 ر ىلعى شع مامن عد يعطوا الداكن ىرقطل حوا لاك
 هد هو

 ادو موا داو راربسلا ىفدوزأهنملوقتو دو رديو رريبكست يات نعد بعوأ د هريغصتوأ|

 حرلاو حرا ل ثاضبأ يملا تش و« دو ورم اوةنَحماداوج * سدا رها لاقو قعر

 انه داوّتساو ههنا برعلا تدع وههردص نال سئل انداوجداشناباوصىرءننالاكأ|

 كتطعأ اهبتقفرو أر يسلا ىفاهتثثصتسا اذا لوقي ثحلانمةئحلاو ةعب رسلاس رفلا ُ

 داورالاو هيرعشنأل وكس يلع لمعيىأ ريغوذدو رأرهدلامهلوقو اهلعفنمكمضرامأإ|

 حرطب مخ رالاريغسمت هناكف دورى عىل اذا وراههلوقنملدبادبو راولاتكلذاولاهمالا

 ديورقهيوسس ب هذمادهوهدسنا لاف ريقخلا نمي رضا اذه وكحاذه و دئاو لا عجم



 -تأرامل هللوتت هلوق
 قولثمو لصالاباذك هلحر

 ىىذلاو سوماقلا حرش
 هلح ر عج تأرامل ساسالا

 نك ةبمهماهفنا عش

 ها هل جر حيرع ىأ ممملا

 تتح

 د يدتتشلا

  (دود) لادلا فرخ د ءارلال صف اا

 منا هنال كلذ دل لمقاغناو ث د اذا بذكيأل ىذلل ال ثم بر ضي هله ب ذكمأل رئازلا مسهلاثمأ

 دارلاقيوهسلطى أ ىنععادابتراهدانراو ادابر وادور هدو ريالكنلادارومهبدّرغد قف مهقدسي

 لوبيتأ هد دارا اذاثيدلا هنمو ادامتزا مسهلداتراوا دايرالزئموأ ته مهدوربوشأ

 ىذاادّئارلاو هُشاشردملع عجربوهلويهسلعدت نيالثلا اردحتسانيل انمداناكمدانإ نب ىأدل اوبلدتريلف

 داتريلث عمي ىذاا داركم مّدقَتِبىذلا توم لا لوس ا ل تسل 20

 دنا ارا لكو ««دساس لكرمش نمهدحتاولا كذبا داوملاثيدحهنمو هموقمدسقّت والزنم

 ع ل طفاهلتم ودلثم ىأاهلثل دارتسمةنالف ناك دارت الف بهل وتو ا ءوركع مدقت أ

 كارعالا نا دشنأو .ةدئازءاللاواهلثموأ هلئمدارتسمهانعمل قو هّتسافنلهب

 ارضا ثم ىربال ىللانرضو ه« هلثملادارتسمأل د نكلو
 ادور ثاودلاتدارو ه« اهذورأ ادئاراهف تفقو«رادلا فضي لاق اهل ا ساهدو ريرادلادارو

 برؤذو لاق تعرتكا تاوانادورو

 اة رستووهش ةاومتدارتساثدح 5 امعئاوحرسالثأ نيلثماكو

 اهرئاسواهننن نمعرتىتلااهنمّدئاو رلالمقو باودلا نمةمئلتخن امئاورلاو اهتدرأو ان اهتدرو
 رعاشلالوقهنمو عترت تلا باودلا نمدئاورلاو بيذهتلا طوب رهو عترملا نع سوبحم

 ملاذا هداسودار لاقي واهفدوربىدلااهراوعنيعلادئارو * اهنمتاريملادئاورّناك ه«

 اتمير الو ردم ارم تشو وثلادايرلاٌبدوُدايرلا 00

 عادل وارسف ىسافىف «« هنااكدانزلا باتي
 عضوملاو اهداير كلذوت :ربدمو"هلسقم جرملا ف تفاتخا ا3ابردوُريْلبالا تدار ةغسن-و:أ لاهو

 لدنجلاق ءاجكو هيفي هذي ىذلا ناكملاوهو عرلاذا م كاذكو دام

 1 ارطقلخلا رشح نع نيني لج وهدا ص لكى الا و

 رش< نأداربىذلا موملاو هفممملاتمَناو" دو ريدار نم لعفم وهو قلختا هس .فرشح اعضوم

 امهلهيلع نامطبلاذا داسولا دئارلجرو نمطي لو بهذوءاساذادو ريدارلاقيوقلخلاهسف

 ٍإ دللاو داسولا ديار تايوهقلقأ

 اهذاسودارموتلا سيئر اذخأ 3 هل-ر عج ترام هالوقت

انتر وز ره فرع غفيفختل شاور ودار[ سماواهداسونئمطف مانت الني اهيلعاعد
 ' ال



 14 (دود) لادلا فرخ ه ءارلالضف

 نم رصشوه لسقو هيرضتد ىذلادوعلاوفلسق ءقو :س الاديرلا (ه: ) هملغلفونيح

 4 دبر هندتحاوراغلا ىعس نحهلو ريبكلات نسل اودي كامي ةتارلا ببطوهو ةيداملاراصنأ

 بيطلادوعاومءاعردنيعو لاك ارم ةاكلاو يسوي ىو اه .ىرهوشانتعلا

 دن لا لاكن حي نيدجسأسابعلا كأن عىو رو س الادنرلا نوكي نأركس أو ادنرهنرذتن ىذلا

 برطوه ووك دنرلا الاقامه ىلارعالا نبا ويناسشلاو ,رعابأالا ةغللا لهأ ةغاجيدنع تالا ا

 نكي لعالا طو رخل فسالا عس اولا اوجه نب رحلا لهأدنعدنرلاوىرهزالا لاك ةحئارلا ْ'

 ىرعي وامئاق موقع ىلا نم ةلوتفملا طرم ]ا يارضب واط للا صوخنم

 ' رسم تي رول اق ىوقلا لهإبا ىلعنادنرهسنملمحي فار نا مايأ  طرلا هبف لفن. ة قواه

 ى رعي سلو دبكلاد.جدراءاودىدصا ديور رلاواضي أ ةنرَعل اهل لاق : وبواقمهناكودرلاهللوقب ْ

 اديزش اعظم عقلا لظرددهر وشلا دهرو مكة قاج ومس اذا لكلرلا هير (دهرإ» ضخ ّ

 ةدضرلاو صخر ةدمهر ةادقو صخر معانل كم هرلاو ةضاخرلا ةداهرلاو فرعا فاكلاو| | ظ

 ةعضلا ساقلا ف لسربىذاا دئارلاو دئارلا ل عفر دضمدورلا ( عدل نة طنش وزد !

 ةناضصلا هه ص مالا هيلع ىلعيي دح فو داقزور ازلثمداورعجلاو الكلاب لظو | :

 معلا نيسقلم ملعلا نيبلاط نوادي ىأ ةادآن وحر رح داذاو ضو 6 ولخدب نيعجلأ مملعهتناناوض در

 طقاسمو ”الكلا هلرص.موقلا مدعي ىذلا دئارلال صو سات ادهتلدا تورو هد سا

 سانلا باطتىأاهتدابرىلا نوعديداوّرلاتعمدو ثيغلا ةفصو اجلا ثيدحمنمو ثيغلا | ٠
 نيدلاو ريخلادو رنئأ كاحو كاك دئار عمو هةدار موقانا سقلادبعدفوثيدحفو اييلا ||

 هنبعتيهذالعافنوكي نا ماقاهتغل ىف ريثك ا ذهوهشو هدئار ,هدار ل ذهرعش فو انلحال

 ب مذولأل اف لعفلا ىلعال بسنلا لع ا العفنوكينأاماوأ|

 السعلاطاحاحالح رفضت

 لكلا حمل ىجتاذا ر مص * قبلا عم عم ب تابف ظ

 نبل عمن دح فو دارتساودانرا وادانرو ادور مهادارو ا الزئمهلهاداردقو املاطىأ

 رهو ارش ةارلجرو دانرمهلدانراو داقن اونالو عجرىأ هللا سعال دارتساف هتخأو راسي 0

 دان ولزتملاو الكسلا انلدور اا دئارانئعي لاقي و طراقلا ىنعمب طرتقلاك ل عاق ىنعم كيرتلا لعق

 نمو مهدن ارىأ م هداراوثعي رعشلاقءاجولاه هلضفر اخي و بلطي ورظان ىأدحاو ىنعملاو

 ) 3 برعلاناسأ 15 (

 سوماّقلا ىف دنوب رلاوهلوق

 0 ,ىعي ل كسك د نوزإ أو

 ءامطالا اور نوكس ؤ خفف

 ها

 اذكمههدنا زوهدارهلوق 1

 ىذت م دمسلا بتكو لص الا
 مهداردارهداوص شماهلاب

 هلوق لمد. كلذكوهو غا
 53 مهفافحلان روك نااماق

 ميد



 0 * ١ لاالافرح م. ءارلالسف 13+

 0 "0 ا ا اا د وت

 وحر وألا اد تلال ىككذاهلا دام لاول الت هلادمرلاو رغأد وس ف ئاطلاب
 65 وو دس

 دمرلا اهلا نيخداعمارصاك مك ؟ ثق ىبصاح مكيلع تربص ىدعسلا

 8. »مد « ك6 < م سم

 نءالاك ادعتملعش مهدمر مه دمردقو مهكلعأ مق دمزأو هللا مهدمرواودمر اودمرأو

 ا و 7

 رقتفاادامرالحرلادمرأو مهيلعان أىأادمرمهدمرو مهدمر موقلاانكمردقلاقيتيكسلا

 ْ اسم ىلع طلسالن أف رتاأسثي دحلا فو كلهلاةدامزلاو اودهجاذاموقلادمرأو

 : 0| ةظراؤدمرو دامرلاكمريصو هكلهأ اذاهدهرأوهدمر لاق مهكلهتىااهيناطعاثمهَدمرَتَ

 بداوه لتقو اريثكهنفاوكلهلاومالاوسانلانالذ لذ, ىعس فورعمتدامّرلا ماعو كله

ىشلئقو دوح أ لوالاو دامرلا نول ثمرحشل و ضرالاريصفعبامت
 ْ ىلء تبا بدحما اوعأ

 تناكوتدامرلا ماعتقد هلارخأ هنأرعشيدح فو هنعدللا ىضر باطما رعمانآىفسانلا

 تراصاودجأ ا مهنال بم لبقو مهنعافسفتت مهتماهذخأب لق ءدهعىف طقو بدة نس
 3و مس 5 7 2

 ديدشت.اودمراو مملارسكب موقلا دمردسعو أ اوكله اذا مهشيعدمرلايودامرلا نولكمهاولأ

 سماد

 : ةمردق ةقوا_خ باشا: نمكلاهلا؛ م هلل لاقي لس“ نبا اودسرأواودمر عيمتلاولاقلاذل
 و و د © سدس

 فلا تدمرو دورهم ة وة وريخ ىأاهمدسشسنل ىذا لاا اد... ارلاو ذاب ابوذمه و
 هيو وه

 1 ا صمم

 0 ةس م مم

 ميرنا تدر لوفت ب زعلاو فرعا عارشالاسْا حاشا دنعنمللان ماللق

 هسا نمل يو م ا

 ةقاثلاتدّمرأو داولا س ًرىلع عرضنا !منالقاير اله ىأ قترؤنرفىرعملا تدمر

 انك ناكل اذا دم مءامىناسللا تعرضأ اذا سبودم ضقانوةاشلاوةرقبلا كلذكو تعرشأ

 معبلادَرا ورعوأ صودا دادبمرالاو ماعنلاهيممشعي صخوريسلا ةعرسدا دمْالاو

 عر مأو ههجو ىلع ىضماذادمراودقرا ىمحالا لافودعلاةدسوهوادادمرا دمراوادا دقرا

 دمرلاونب وان ارفادعهندحوفاهئامن متدرشو ىرهزالا لاف ةدامرلا هللا“ ءام.٠ نجاوشلابو

 ىارلا لاق عض طوم سات ادامز و نانطنءادم 0:0

 | قلع يبلا نمناعبقوناعز * انودنادامروأاست اخ

 ىرذعلا الت لسوهملعهتناىلصدقلا لوستراندسهغطقأ اموهوءارلا عبد رك ذثيدحلا قو

 نس
 و

 1 وج ديوس



 خل (دمر) لادلا قرح ه٠ ءارلالسف

 قتدصو ستوم » < ى ا

 اًهامو رانلا ةَقارحنممسمهلا قاف ددامرلاو ةدهر ىسهف هتنااهدمرأدقو ادمردمرت تدمرو

 2 لا ةدامرهنمةفئاطلاو أك اهدراطف رسل نم

 اهيمادلالتلاك هيدا« انه نمر ردا

 الأةدمزأ عجلاو ميطلاب رثكيدامرلا نال فامضالاربثكى أ أدامرلا مظع جوز عرزمأث يدحقو

 ْ لسقو ةتبلا“ادمرالريطتالود دس نبا لاق عمببلا مسا ةريخالا عاركن عا دمروا دمرأو

 2 < ده برع ه

 اد ق يق ونك د يدمرودد رود دمرودمرأ دامرو امانا ءاعيرالالاثمادمرألا
 - مس يب

 5 اددمرةلهاوسلا هراط  اذامز# ت.مكلا لاق ةفصوواعجّلاهىأ د دمردامرىرهوملا
 رج طخ يي

 ىقىهانتملارم كلابددمر لا ادحأ ًداعنمرذال درا دامراهذ- ٌداعتفاوثيدحلا فو

 قيام هالددنرؤ النا ارهظامتادنوسس ةغلاملااودا رأاذ مون مونلاقي ةقذلاو قا رتمسالا

 دمرو دامرلادودعر وكم ادد لاو نوكيامٌدأراصواسعاذااًددمردامرلا راصو قلي

 دويل جس _كالثنب 000 ر مص اذا ىتح لوح أى وشل كلا ىفو دامرلايهياصأ“ اولا

 لثموهوريثالا نبا لاف هنع هللا ىذررع د دح ىف كل ذدرودقو همحلصأ ناك ام ىلعداسفلاب

 در ودام .رلا فئشلا لعجدسولا او هعطقي وأ ةنملاممدسغي مث فو رعملا عني ىذلل برضي

 دشنأو دامرلاهاَدمرَلاديزوبا رجا فل ىذلا ىوشملا معلا نمُدُمرْلاو رحب اىف هموت

 هن ادمرأو هبفانأ ريغ 5 هئابرت نمرهدلا اذهى.ي)

 :ا0| ري ه2 >> وو
 ةنيضرعلا ضيرصل تف دهنمودامزا نمر خ اسرودك اه يشار ' ١

 دئاصلا مص ةرحووأ لاك

 ةرثللب

 بركاكن هنمرذاعهبشر 5 هىماسو ىبذالاهئراجَت

 دمر ضوعبلاو ءادمر ةماعنلللقهنمو ردك اهيفةزيغوهو ذامرلا رول ىلءىذاادمرألاو

 معزو كاذكدمرأ ماظودامرلان ولك ف سكش مداوساهيفءادسر ةماعنو ةريغلا ىلا نولةدمرلاو

 دمرلاءاملا,لجزلااضوَس لاق هنا ةداننقن عىودو مدقن دقودبر ءابلا نملدملا نا ىناعلا 5

 لل دامرلا نول ىعراص ىذلاردكلا دمرلاو باودلا هتضاخ ىذلا درطلا درطلا*املابو ظ

 علا نم يرض ىدامرلاو دمرااهدحاودام :رلانواكردكا ايقرضت دوت لا ظ



 اذكثوك وتدكر هلوق

 اهلعدّمعملا لصالا سب
 هلق ىفةدئاز ل هرطتاو اندس

 حلا ن وكيت دكر لصالاو
 فوطعملاهلق نم طقسوأ

 م. وىتنصتم ها هملع

 (دمر) 2 لادلافرح ه ءارلالمف 1[

 لاه ةدهجب نم نط اترلاو

 دافرلاودرول كاسم 0 كترآو ىسح ىلعةظفاحت

 حامرطلا لاق .اونكس ازد اوكي نود نو قلادكر د (دكد)
 و ءهر2

 نئاوبلا ماصثى ا ىلع أت ادصع 5 ةدكررةالصت عي راك اهل

 دك ازوهفناكم تبان لكو ةريهظلا اف ماهاذا سملاور رثثاوةنضسلاو عب رلاوهملاَدكرو

 ديبعوبأ لاقت هنماضوتممدكارلاءاملافراسنأ ىس هنأ و هيلعهقلا لص نلا نعئو دد
 ا هل تيدسمتمو نكسان ادوكرئاملادكر لاقيىرالىذلا نكاسلائءادلاوهدك رلا

 داعل هند ”امطلاو مامقلاك اهتاكرح نب لضفي ىذلان روك اوهاهد وكرواهد وذو اهع 0

 ْ ١1 مدكرأ مافى أ نيدعت تت ندح همز دهشتلا فو نتدحسلانبةدعقلاو عوك رلا

 ْ ةنعاب ارنا ةالصلا نمنسل لوالا نيتعكر رلاىف ماسلا لطا أو نكسأ ى أن ينربخالا ف ف ذخ أويس وألا
 هدم و

 ىوتسا اذا نازيملادحتصرو : 00 راتدكرو نينريخالا فففخاو

0 5 

 1 .اورلاو دكردتف“ 5 رق 1 لا راحل

 ىارعالانبادشتأ دضوهوتزادوت تت ركلات دكرو اهاشل كلذ نموتشم ىفان" هلا
 «ى#ءم و وه م هزورو قيم هه ءمص

 هيذاجللعتدوعنمنيقلااهب .« 0 ىطعا او تدكراك

 عضاوملادكارملاو لماعلانيقلاو دوعن مةركب نعي تفقو ىنععنوكيو تدكر لاف هرسن
252 

 فصن ل دهلا بح نب ةماسا لاق ضرالا ضماغمدك ار ارملاو هريغوناسنالااهيفدكري ىلا

 قئارطءامسلاىربوه و اهياعش فل احلا ىلا الق ل.ل هند هرط اراج

 ردكم ارلاراهتلاها ونكابابط * نطوم لكى ءادركسا نم هنرأ

 دشنأو ةءولم لل قثدوكر ةنفحجو

 اديززلا ناموا اوهنمو. م. ادوك ل رلاةنشلانيمعطملا

 ظ 'ةتليزملا جودا دم ابنمل ةرثكياهلعأ د بكةقاند وخر رلا ةناعب رلاب نعي
 0 98 وو © يف م 1

 ةدمرو*ادمرنيسعو بايع جاها دمرت الاودمر ودمراوشو ا دمردمرب رس كلايدمر



 ١6 (دقر) لادلا فرح ه« ءارلا لصف

 ع ا 3 0 0 0 0
 باعث دشنأ 0 هك ا ا ةلامدقرملاو دقرأ

 2 هدم هك

 و 8080 <

 ةدقر وهيرشؤم مؤنيد بربي دائندقرملاو هر 5 هيدا

 ٠ حير مانأ دعب رمل كادصيت اةدقرلاو نكسر ا دقرو ةرح . الاوايندلانيبامةدمهةدقرلاو

 قوسلاتدقربلعث نعىسرافلا ىحو قلخأ اداقروادقربوئلادقرو ميهولا نمراسكناو , ل 0 : 0 ل 7 .

 ضرأب لجرلا دقرأ فارعالا نبا هيماهأناكملاندقرأو تمان ىنعملااذهىفمهلوقكو هوت دسك

 دادقرالاه دنا ٌداعالا كاذكوريسلادادمرالاودادقرالاو اهبماقأ اذا ادار اذك

 وهف“ئم نم رمتهن اكز قانلاو دعدا دقرالا لئقو عرسأ ىأ ادا دقرادقرا هنملوقتريسلا ةعرمس

 6-2 و 5 ع 3 تدع لمه

 اروفصي حاامملا لاق ههحو ىلع هد.ناوهليشو ادقرمك نلاقي دقرب

 00 2 ها ره همه تا قسم
 املظ فص ةّمرلا ىذلوقو طارخخا فليك رب ريلاك *« طاشنلا نمدقربلظف

 - وهو 3 هوم همس ٌشءو«<
 بصح منوع ةقان فرخ 98 هعش . وص اعدل ىقدق ر

 ىلع راهدذلا نموزاقنلا نموةعرسلا نمنوكين أذوب مدبس نبا لاق ودخل

 هدمسن الاه مضاولا قب طلاق وطاشنلا نمامهومشو لاو ىدخل ا رفطت ادق لاو هجر(

 ةيك لفسالا ول نددت انااو وهفنك ىردأالو لاف فختدقرملا ىصالا نعئوزو

 ثددححىفو 5 رعهمسحً الدب ردنءالاوو بّرعمدقاو را عجلا و راقلابهلخاد عسي ةيدرالا

 نع ىببلاكهسنع ىبملاو ريقم لطتسمفرخءانادوقارلا ةّرحالودوقار ف نرشيالةشئاع

 لاق لجرمساداعرلاوداقر و ةريقملارارحلاو تانخلا فبرشلا

 دهرا ةديص نانوبأ . اختير رمال 1

 لبقم نبا لاق دسأ ىجدالب فة ءاروليجلبقو .سقدالب داو لدقو عضومدقرو
 2 و دره مج -

 0 الو لعصال الع 5 ةلبسو درن الع فرهظأو
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 اند نطشلو ىرهوخ ارسذاكيسبلا ةوكومال بالا مسا :.: عرار وامر ناك

 اهتافاحنمتذَّحرقانملااهملْزَو تاديدشلات اعقل تارختاو اهمسانمنعىصحلا قرفتىأ



 وانا نع ريا يونا مي[ كراش ل ينل ا و 7 ا لاا
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 0 : ٠

 .(دقر) .  لادلا فرح ه« ءارلالضف ا

 هو 3 اس < 6م 9

 وهولاو هتنعأ ىأريمالا دنع هند فر لاقي زاحنا نوعلا زا < هزاكم لاك دوفرملا دفرلا ست, ىلاعت

 هيتددقساو اى ئانوع هتلعس ىث لكحاحزلا لاو دفرلا وهف هلو ت دققاذاف لوالاروسكم

 انالفتدفرشلللا لاقو داو ىنععهتدفرو هتدتسأو طئاطلا تدم لاش هتدقردقف اس

 لاق سانلا نمةيصعلا ةدفرلا 0 3 ستة مح 0 وولاع نمولاهاَدق م
 2 -ه س سم ه- 107 ةرو

 7 2 2 دعم مه مدعو
 ةزيمعلا رسل * ووعا ازج وك ماظل طرلاو

 دشن أو كارعالا نا نع تيا ني. ةلاكمسا

 هدو ماكانت # ايفر حاشوُتاذ 5 اهدوتع سا ل

 تلأسِفاهتمغنل هلحرلا تلمد تح رعت اوماقاذاو نعظنالف مقن ىأ

 لذهلاذئاعى أن ةنمأ لاو ةملمهلا نمو ديفرتلاو ضفنلاوةماقالا نوكست تم

 لاوطس ا ثول واصشو 0# ” دةراهيرع نم صغناو

 تارفلاو:ةلجدتادفارلاو ءاتشالواغصاهنبل عطقن.الءاشلا دسفارملاو ممئذ لصأ سلخ ادارأ

 قارعلا ىلع ىرازفلاةريسهنئرغىثملا 4 أ دقتىفكاملاد_عنديزي بتاعي قدز رفلا لاق
 م < حج

 صيمشتلاديذح أ ايرازف 5 هيدفار وقار ءل ا ىلا تنعي هوعس(م و

 ىفو نوصقرب شحلا نم. .ذجثيدحلا ىفىذلا ةدفرأونب و ةنايكا ىلا هبسن فض هنأدارأ

 مسزيأمساوعلدقو مهل بتلوهريثالان بالاك ةدفرأ ىبابمكتودة ثلا لاق هنأثيدحلا

 لاقي أكَتادضرلا مهل لاقي برعلا نم .واةدشرو م اوفر م

 دوق ةرلاثللاا نعسذتلا فو مول ةرلاو مونلاداعإ ا ( دقن ) تارتسهلاة يشل ال

 برعلا دنعرابنلاو لمللاءنوكيدوكرلاوداقرلا ىرهزالا لاك رابتلابم ا لاو لدلابموثلا

 | ١ ءادتسيقرلا توركمن لق نحرلادعؤام قد كتئالملا لوقتو دقرملا ةمدص
 م ةوموصمص

 هلوقف ةدسعو لاو تدتلادقرلاو دفارودشا- عجيدقردشخ ىف > جدام دوو ثي دح ىفو

 . ]|| طقناوةمايقلا مواوثعباذا رافكلا لوقاذهاندق رم نمانئعي نماناب واءاؤلاه ىلاعت هلوقهنمو

 "|| نماذهنوك. نزوح و نحر دعواماذهةكتالملا مهلتلاك مث اندقهنمهلوقدنءمالكلا

 5 ىأدوقر ءوقو ماناداكزوادوقروا دقردقر دقرو توملاوأم وئلاو ريبةلاو هواعضومن وكم



 رجالادشنأو فقسلا شخ د فاوُرلاو جرسلا ةدافر ل ثمئهىرهزالا لاه ةدافردتلعجاذا || ٠
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 در ودغتو د فرو حفلا ةحمما مذ ثيدحلا فعابو فضلا هبفىرقي ىذلا ضقلا لك 1

 ا و يي تداولت ا ا ا و جو ل ل يسحس كا ويم ناي 9 هع تاور كدتح كسا ا ول ف 0

 ند رووا دو اننا هون نوت

 ١38 |  (دفز)“ . لادلافرح « ءارلالضف

 « هو 207 يم 7 3 1

 ًِ وسىانالفدقرلاقيديوستلاديفرتلاو بسكلاداغرالاوةناعتسالادافرتسالاو نواعتلا |
 3 4-0 6< و 8<

 دقو امهربغو ل-رلاوحي رمل ةماعدةدافزلاو مهرمأهوكلمو هودوس انالفموقلا درو مظعو
 0 و . 2ع ما 0 .٠ ع يب .ع مهم ٌُ 52 2 6

 ادفرهلعدفراربعنلا لعتدقردبز وأ هدفردقفاش ل سما ام لكو ادفرهدفر هملعو هدفر
 - - 8 ع 5 9 - و ب ش

 ا -

 مذخركل خب كل د»# ٌتادفارلا مك اءدفاور

 حامرطلا لاق هبنستك اًلادادقتَراوأ

 9 ل يمهد

 ٍءديطواراو هب ىعابب ل املا هاونمَتعامامَك
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 ة سلف هملع هللاهسح وادق ىذلا علبضل و

 مضضلا حدقلا سعلاو ملا ظعلاحدقلا ل سقو نضل درا

 حدقلاهءمهضعبه ءوهنمربك ادفرلاو رمغلان مريك وهو ةدعلاوةيرالاوةثالسثلا ىوري

 نبا نعابملكم ىلع ةمئادلا ىشلدقو ةدحاوة سلق موك ىلا لبالا: نندوكرلاو ن ردم ىأ

 مل زرغحُثب دح ىفو اهدق م الدور ةقانو بخ عيا ىلا ىهةىملاقو ىارعالا
 1 00 هضم ص <

 درا قالذلا رسسش تو يطا

 وهو دف ةراد ةرملاو حاتلا ةدحا ا الت ىتلا ىهودوُرعحي ضلال

 8 بس اع وعلا

 5 مس صء

 5 روما لاق رس لاقو هيمان يلو لا ترون لل حدقلادف را كرابملا نبا لاق

 لاق حداد فرو دقر 0 رلا عمد الا لاقو هيفيلتيىذا'اناللدفرلاوه

 اهمثاتشىاهئانا ىلع مودند ,وور ةقانلاي و ننعلا نه ربك أدق رلا ىل ارعالا نبا برعأرسكلاو

 ةنوعملادف رلا ثمللا لاق و همق بلكت ىذلا دق :رملاودق درلا ناسككحاا لاق و رصشلاجلاجتامنال

 هبلعدفا ذار هسفناهبة سبط هلاماكز ىطعأ اك لاثيدجفف واى لك لوملاونيللا قسوءاطعلا

 ةئفو اهمادأ عمنا ءنعم نسعى دف لاغب ةناعالاوهودْفَرلا نم: هلعافةدفأر رلا
 ءا رلا تغب ادنفر :رئورب و مايقلا ىلعناعأنأالا ىأا دفرالا موقاال فا نورتالأ ةدابشي دج

 مراعالا ىأ ةداهز ر اوةرصنلا ع نم مكنات دقاعنيذلاو سابعنباثي دحفو ردصلاوهو

 اتم ستتس

 هدهعس ىأ هدرتعب س اسالأ

 هىدعكتم مأ ص لكو



 ىفاذك خلاءاح ىىعا هلوق

 ءايح دق سها لصالا لعلو

 جلا

 ا

 (دقر) ٠ ١ لادا فرح «٠ ءارلالصن 13

 امارس دار كانا » . الوانها دْعر لك طانق
2 

 مةم

 قمئدلا هملعرذيمث ىلغيبيلحلا نا ةديغرلاو ةضورلاةدغرملاو الكوأ شدعوأ ءاموأ لام نم

1 1 1 2 3 : 8 
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 همقو طة اقمازكضيقي ل يذلا انلاو ده ل ىذلا ضي رملاوهوادا دغر ادار القو ةرتفو

 8 و 8 جرح

 ءاطعأ ادفرهدفرب هدؤر ردصملا فلام :رلاو ةاصلاو ءاطعل ارسكلادقر رلا ( در ) هيل

 ش٠ هلال اسم اضعيمهضعيناعأاودفارتو . دقزلا اه بنممسسالاو هناعأهدفرأوهدّقرو

 َ نكدلاه ىربنالىثاوخاقو
 هديعل نم دفاروأ لسكن م * دعم نمءاج ع حاربخ

 ةلهاملا ىفهيدفارتت سب عنا ٠ث ةدافر رلا و ناعاذا هماقمم وع ةبو كلا لي ىذلاوهدفا ارلا

 جالا هينورتشدف مسوملا مانأ ىظعالام كلذ نم نوعمجيف هتقاطر دش ًالامناسنا لك رصف

 تناكو عملا مسوم ماي ىضقنت تح سانلان دو طب نولي الفذ. بشلل ب لاو ماعطلاو رولا

 ةداك رار ماك ن ملون كسور ادلا دبع نبلءاولا اوةناد_لاو مشاهىيبل ةياقسسل اوةدافرلا

 * لا نوكتأةعاسلا بارتقا نمثددحلا ىو دير همْشهلا ماه ىمسو فاتمدبعن مشاه

 م دن «ىبلا لهأن يلسملا ةعامجل وغو لص ىذاا*ىنلاو ارنا نأدي ب ةمطعو هإص ىأ ادفر

 ُدقراَو قارنت بالو قاتستسالاالىوهل اردق ىلع موقثودووقدب ص دو ااطعو تالص

 ذفارألاو ةنواعملا ةدمازملاوةناعالاوءاطعالادافرالاودمرلا مسالاو افرع دفرلاص لخلا

 ٠ 1 دغرأو اههضونيغل انا غرو وع مهشدع دغر لوقت ”نورزغمنوبص#دغرةوسنو دغرموقو

 || دغرأو دغر ش عفاو راصموقلادعرأواوسصخ أ موقلادعرأو اعساواشدع باص ن الخ
 و 0 5 ع << «< <

ىذلا عساولاريثكلا دع :رلاو ةسطةعساو ىأدغرودعر ةشعو. اهموسواهكر تهتشام
 ٠ كيبعيال

 و ُ ع 6 3 4*0 . و .٠

 : دعهيروثح حلو ضعببهضعب طلتخا ىأادا دمغرا نيل َداعراو اعل ق علف طاسرو طل ذي ىتح

 2 هو 1 ا 2 2. 3 ١ 3 98و

 0 كالا داعرملاو هلت همف هاركض قيل ظقرتسا داغر ل جرو هتروثخ جت ىذلانيلادارماو

 ١ م و 2 7 : 0 اا : 2-6

 ْ نوللاريغلا نامضغلا دامترملا و 0 ا

 : 1 لازهنمةعشعش بف تفعاذا ضرما اف لوقتوهشرم تك

 : ش ايواسحت هيفيرت تنأف عجول بأدب ىذلاوحو ناش و هذا دبر جر رارشنلا لات

 دنع

 " هدي نجلا ١ عر ب. هي اكاد 1و بجو رح لاشك 7500 0 1 اي /١  كون تنزف 1 اسد :تييح ل قلوب 5 ا

 5 58 لو جم 5 3 .«ه '

 0 ١ يا ا جبار "بد 0 حاجب دا مايا مروع ب جو داع جم نا داوم عج وم | وبس وود نيم ' 1 تلامس

 6 نع " 5 * نعش نافع 7-0 آل ية 2 جن 0



 ىلا يديك ب

 هذميد ءزااوب هنو ]وزع اوقىفدعرلا دعي ةكئالملاركذواولاه باصدلا عمنانوكي :
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 د هل ننوه دينيا نع يسرا ضل يا نحت ييرس
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 هتتشسف ل نرسل قل رع لإ عايتوزل روسو

 نددتنسفص يس يل نط نحيي ع ا خف حج ويت ب

 ه6. 5 ا ني ل لدا 2 نو يو راك :
 د_ءرلافركيونأل اق رب زغهسفر ص ىلاعلاا نعةريخ الا دغرأو دغارودسغر ودغرو 1

 1 (دغر) ٠ 2 لادا فرح « ءارلالصف

 دعرلا توص ناله دست دءرلاتوصنوكي نأزئ اجو لاق ناحمسلار خرب ك]م هنارعسفتلا ىفءاح
 : ٍ ١

 هن ادحليالاىداحلاقوساكباصسلا ق وسد كإمدعرلا س امعنبا لاقو ءامالا يطعن م ٍ

 رونوءوضؤرب اوبامحهسلا توصدعرلا لمقو مل_ءأهللا لاقفدعرلا نع همنم نيبهو لئسيو ١

 دعرلا دهن ةكتالملاركذكلمدعرلا اولاق نيذا!لاكو كلعس ل دعرلا نأ ىلع ل ديةكست المو

 كاملا دعرلا نعهنعهتلا ىضر ىلع لثسو عونلادعب سنمارك ذاك ةكئالملا نموهو

 دعرلا همءاكإمد_عرلاثدللا لاقو ريهح نمةكت الملا ىدنأب قي رات لاقفقرتلا نَعو

 لاكو داعترالاوةدعرلاهنمو دعربدعرلعفقتشا هتوصنمولاك جيستلابباصسلا قوسن

 تدعرو كام هنن وعرءاهقفلاو باصسلا توصوهدعرلا أن وعزت ةيداسلا له أ شفخألا |
 - اء لص < هم 50- «١و

 ذدءوأ اذاو دعوأودد(دعرأ و ادعردعرلوةلا ىلدعرو تضّرعاو تنسع تدع :راوةأرملا

 ا ٍ لا يا لل
 رهان ل فرب ودعر ودرباودعرا لي قل رلا

 2, ع 8ه5 ا. و 3 7 1 سود عه«

 دعراو ل ضرأب قرافان الطرز * اندالب كملع تدعبام لان

 دمعولا فقرا الودعر اريج الوهدعوأ اذا لقرب و هلدعرو تقرب وءامسلا تدعرلاقي ىمضالا

 5 3 3 1 1 << ع 3 سد سش هم 90 2

 تمكلا لوب 0-2 دحاو ىععقرب اودرب ودعر اودعرلوةيةدسعو اناكوءامسلاالو

 و و 5 ل

 رئاضدىل كديعوافدي : زافراودعرأ
- 

 هوم م وو 69

 اكريوادوعرو ادعر تقربوءامسلا تدع ءارقلا لاقو تيمكلار عثر تح ىمصالا نكيلو

 ةنحئأفرو مالطالادعررس تاماساتا دنا تدشقو فارسا ١
 تقربأوتدعر أدق رطملا ]ل بققرللاو دعرلارثك اذا ةرطتنملاامسلل لاقت ومدد يو هب '

 داعر زو ةداعز لخير ؤلا وبل ففي ىاددعر وهلاق وتقرو ندعرداكض كلد فلاش و

 فنصملا ست ضعيف ىهودوهغو ناو راك ْئاذا ماعطلا نمبررام ٌءادْسرلاَو مالكلازيثك

 ىتحهدضعو هديردَحنانالا هسماذارصلا كهمنمبرضدامرلاو مص نيغلاوءاذسعي

 دعا ا رماه عي ليلصلاو دعرلا تاذءاسم_هلوق و امنح لوسلا مادامدسعَترَب ظ

 دٌعر شي ءوريثك دعر شع (دضد) ةدعارونحامتلا فو نطبدعارونبو ةهادلا|

 مهم . »#

 دقن دغرودعر نامغل ا

 0 برعلان اسيل ب ك1) ١-0

 مص نيعلاو سوماقلا حرش
 ءارغلل اهمسسنو اهلام_هاب

 ميععم ها



 أ اهلاكةرملئاخلا ب رثداوق
 امهالكو ممل: سوزمهلا
 ىععم مأ مهفاف مص

 :(دعر) لادلاق رح هه« ءارلالصف |

 ٍإ اح 3 0 10 0 تل 2 7

 إ لهآ ضع لاقو ةدصرلا|متياص | ةدص صو ةدوص سم ضراوداصرادصرلا عجب ولئادلا سرت

 اهبتاكاذا ةدضرمضرأو دصرودصرار باص ل افيامناّةَدَص مالوةدوص لاب الّدغللا

 اادضرذن حاب ّنالَت ماهل لاقي الفءامشلا لوف ضرالا ترطماذا لسن نا دصر نمش

 ىرهونارطملا نمانلو دصرتةدصرلا ينارعالان با لمادا ىسرتاك اهلءاجرلا ذ ئنحدصرلاو

 اها جرب ض رأى ف الكل نململقلا دصرلا دمنا رطملاوالكلا نململقلا كير .:لاندصرلا

 دّئاصرلا ماّرعلاهو انس نمدصراهبلاقيوالكلا نمدضرابهفةدص مح ضرأو عج رلاامج

 دّضتراف عاملا تدضر كار ءالارداؤىفترقىرهزالا ) شد ال عبق يادسبتاملاو

 همم و52 <

 دهرا دعرا دقو ريغو عزفلا نمنوكضفاشلا ةَدعرلا( دعر) هيلا مضتراف هممصرو

 ست وو لاو صر

 عزفلا دنعهصئارفتدعراود_ءترافهدعرأ لوقت بار ازال اءامترالا وة است ضع راو

 لحرو فوكنا نمبرطضتو فرت ىأ امهصن ارقدعرتامهبعىف 5 دوسالا نيديز شد دحرفو

 لابعلاو ]لاك انبجلاتقلادنعدعر نابجةديدعروديدعرودسعرت
 « 7م ب -

 هه ع, 27

 ل اوكراذا كرد ا

 7 هم و 292 5

 0 59 مسار راقلاو اهل ران ةديدعر أ 0 د اديدعر 7 لا ارامل 3 ادا ارعالا نادشنأ
- 0 - - 0 

 ره رار 2

 ُ ١١| اوهئاعوضي بكا وةوابااورب د رقلك ب رحرتم 0 ت1 ناكر اعايابمل

 ةصخ ا :انخادشعراو * مهيالا سثكلا ديدغ روهف *« حاشلالاق ةيئالادصت

 ديداعرراوحو ةَعاندَ ران ةديدعرةبراج و ديدعررفصأ مث لاق ذولاسفلا فرعتأ كارعاللبقو

 دخن اداعرا د عرأ دقولاهنمى ادعم بيثكوا رعالا نبا

 دعرملاتادهملا ندين غلاك د دست جر لنك

 دع :روهباص ا اوقريأ ةربأوم ءوقلادعرأو باحسلا نم عمسىذلا توصلادعرلاو لمرلا نمدهمتام ىأ
 2 95 3 2و 0 5 - 3 0 1-0 1

 فاصبر لثملافو راطمالل توصتدعرأوادوءروادعر دعرتودعرثءامسلا تدعرو فرو

030 

 ل قاسللا لاو دعرلا ةريثك ةداعر ةءاصسو هدنعريالو مالكل ارثك,ىذلا بر ضي ةدعازلا تدع

 قايحلا لاو و دع رلااناصأ اندر د رلا ير ا 1 و جداع :راولاف مهعمست ماكل الام

 ” ]| حاجزلا لاق هتفخ نمتكتالم اومدم_جدعرلا ميس ىلاعتهلوقو دعراساصأىأان دعرادقا

 اا ع ا و 4 ا



 تبلاىلا مهقن رط ىلع مهلاودعقاو هانعمءارغاا لاقأ دصرم لكم لاو دعقاو ل-وزعهتنالاق || 3
 ا 2 ا 2 5 2 0-0
 قلعروصنتمو لاق اوهحوهحو ىأقمهوذخاتلا دصر مهلاونوك ىآهانعم لئقو مارخلا ٍ ش

 لاقو هيلع رم ىذلا قي رطلا,ىأق يرطلابلهانعمداصرملابلك رنا لوزعلاهو قدرطلك ا ٠
 بادعل اي هنعٌدصو هب رفكن مدص رب ىأ حاجزا لاقو #2 دصرءلاجرللاءانملاناو * ىدع :

 لسا #2 دعس 1 ا دصرثمأو 1

 اهباصأ نافل افاهدعبارطمبصريداهعلادص ىلا ىلا ارعالا نبا 0 :رلارطملا ءاممأ نمىعمدالا ا 1

 ٌرطملا اذهل بق ناك د قلاقتي دسعو: ألا بلعث نعةريخالا ةدصروةدصرهتد-اوابلصاحرتقمأ| >>

 .٠ 1 00 . 5 28 عءسمو . 5 1

 اج رئاجمال ءاحرلا دن حد صرلاو تشن ال برت ىهوترطف ةدص رح ضر ة ف نحو نأ ل افو ١

 رشعل ا اهيف يح ةرث هضرأ تحرخأو نيدهملعٍت اكن او هيلعةاك لا بع مل هل منيعلا نم هدنعو ْ

 ركيوبأل اك فالخهفوامهمكح فال_:تالنيدلا نمهياعاملجأ نمهنعرشعلا طقسا

 د صرت ىذلا عضوملا داصرملاىزابنالا نبا ل هزاج ىت>ناسنا لكدصربىأةفر ءنبالاقو |

 لثمدصرملاو هوو قايسسلان ادمن م لمكلا هيفر ,هضنئذلا عضوملار امتلاكه سف سانا | ْ :

 كبرنا هلوقفششعالالافو قدعلاهمفدصرب ىذلا ناكملاداصرملا لمقودصارملا هعجيوداصرملا 1

 007 ذذأذأذآذ1آذ1آذأذأ|ذ]ذ]ز|أ]ذ]|ز | ز 010 “بببب7بب7-ب77-بب-ب- 1

 رسحو مح رلا هنلعرس و ةنامالا هيلعرمدح ظارصلا فل روسج هن الث داصرملا لاق داصرملابل 0

 كاسي هنافزيزعلا ليزنتلا فو .رافكلا صرت ىأاداصرهتناك ْمهجّنا ىلاعت اكو .بزلاهملع |
 نأ نم كلملانوطف<ادصرهعمهنتالسرأ جولاكلملا لزناذا ىأ ادصرهففلخ نمو هىديزد نما

 درا وءايبالاازواسف سانلا اوريو ةنهكلا هيربضفىسولاعقسيفَنحا نمدحأ ق اي[

 رطملال وأو دل.قو هدعب ىناناملالوأ ةب رطملاوهلبقو رطملادعب أ رطملادصرلاودضرلاو ْ 8

 - 4 ا 5 5 3
 ةدوص مه ىههف ضرالا تد_صر هنملوةتوداصر عهاورطملا نمةعفدلا عفلابةدصرلاو ةدصردل 4

 م جمل عن

 64 طرز * قاداا فرس ٠ ةازاكسف

 نيدلجرلا ىلع ناك اذا لاف كرامملا نسا ةرسسفو لاك نيدلا فئيعلادصرب نأ جني و نيدلا ىف

 قيرطلابرعلاد_:ءداصرملاوُد صر اولا هةيرط ىلع هلدعقب هانعمانالفدصر,نالف مهلوق

 دوو

2 5 

 21 ا دمر نرسل م

 6 ب يس 0

 مع لقبلات ن ولا بذشعلاناكوأب شغلات داراةدهعاهتدحاو لآ ١



 اذك ىدنعسحأام هلوق

 ناب > أ امهلعإو لصالاب
 ءاح ثددحلاو ل

 ىععم همأ ةريثكتاداورب

 ا رز بقص قو حب 7 لد ال را د وولاية 07

 (دصر) لادلافرح ه« ءارالصو 5١م

 است ردا نولوقيقارعلا لهاروصتمو !لاف ءاغثلا هل لاقي تنداشرلا بحوداشرلاو ةدشر

 نمد حاوريغتعمسولا# داشزلا ب نولوق.فنام رسهنال فرحا طفل نم نوريطبداشرلا

 | دش صودشارو 6 وهو لاه داشرلا اهعجوةداشرلا فكلا“ الع ىذاار معلا لوقي برعلا

 0و هبقارلا ئنلابدصا را (دصت) ادا وشر و دسدب

 دص هان ألاقي ث دلل لاق نقل اد رلاو كلذكك د ةًافاكملاهدصروهبق :ررادصروادصر

 ْ دك ًاواضنأ ارشل ا ىف ممضعن هلعج دقور1 اب ةأفاكملا فداصرال اولاقهن كفاك اى كناسحاب

 رجاوهلاصُرةنحو * رحاوسلانيعأنمىلهظدحا «.رفاسملا بك ارلاروعال

 ] عبسلادمصُر رلاو ديصر عسلتل قيرطلا ىلعةراملادصْرتىتلاةبعلل لاققيو نيشلابالا دصْْتأل لاف

 موقلادصّرلاو ىهبزشت م لئالاب رشد صرت ىنلا لبالا نمدوصرلاو بنَ دصربىذلا

 اةنالا مضلا,ةتصرلاوداصر اولاتامجرو ثذؤملاو عججباودحاولا هم ىوتسي سرك اكنودصرَ

 هّدعأس حالا هلدصرأو هبقرتهدصرت ل قو فلالابالا لاقبالرسشلاو ريخلارهل صر مهضعب لاقو

 ظ ادصتساوذذت !نيذلاو لجوزعهتنا لاقو عمجلا مم ءاوهو نودصترملا دّصرلاودصرلا داصترالاو

 لاقي ل جرناكحاجنزلا لا هلوسر 1 اذاكر ةماقافر ا

 ! لاقتفني_فانملا دح أن اكو لقرهى لا ىضمولسوهسيلعدتلا ىصونلا براح بها رلا ع اعوب دل

 || هذ لصي وءىع حم اعانارظتو دحسملا اذ هىنينرارضا ادد ماو نيذلا نوقفانملا

 الع راعي الوان: احه.ف ىضقئاولاهدقاوناكودادعالاداصرالاهريغلاقو رااظمنالا داصرالاو

 | نس دعو رحزالا لاف هّدعن ىأماشلا ن : مهتم ص اعىلالهددرنوانولخاذا

 | و و و ع

 ْ هدضصرا اش تدصرأو هتبقرتاذادصرأ ان الفت دصر قالا اوىعدالا ن ءدسعو أ ىور

 : ايار زمام ملسو هملعهللا بص ىنلا هللاهز ذأ ثيدحفو هتددعأ

 سمس وج

 هندص هر آلة نيدامدعأىأ هدصرأ راب دآلا ارا دي درسا ىدت ةوهللا لس هقفنأ

 هقب رط ىلع هلاهتلعجهتقمتحتو هلا هتددعأ اذا ةدوقعلا هلت دصرُأو هبقرت هّقبرط ىلع ها تذعقاذا

 ٠) | قل رطلا ىهوةحردملا امض هلكو ىأاك لم هتحر دم ىلعهشلا كد راق ثن دك اهنمو هلةمقرتملاك

 الا كايد مملح املاقفهانأركذو ىلع ني نسل ثيدحىفو اًدعماظفاحىأ ادصرهلعجو
 5 ظ رانملان ا اوناك لاك هنأ نب رتس نبأ نءعكورو مداشءارشلاهدص ران اك مهردة امل

1 1 
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 ني تناول نت و

 رش ترو ال ا وسم



 ١" ةنإ ْ (دشز) لادلا رح ءارلا لصف

 دكنأوشثنللا لاه كلذووامبتمىازلاوعا رلا تعب وةدّسراوهاولاع ديزونأ لاك
 و هو هه ىو< هدد 0

 بحمم لسفلا ىلع _ةاهلغشف # ةدشرأو همأ نمةسغىذأ

 ةمرلاوذلاكو دشارا.ىنعمٌّنيدْسر الاقي

 ريشارمشلا هيلع قلبة نمو * هي ركفةدسشر نم ىَرتنئاكو
 نرعلان من ظن ادرس هاوهتوديصتانف ى كوههركتامف نيت جر

 هاورو نادر ل سو هيلعهللا ىل_صهللالوسران دس مهامساف ناسع بن وةياوناك

 لاهامناو نادر لب لاقفناسُع لاذ ك_هساامل جرالاكو ءارلارسكين ادسر ونس موق

 عساواذهوهدسسن الاف ناَمَعهب كاسل ةغسصلا هذه ىلءنادّشَو لو هلع هللا لصوجتنلا

 ةيسسانملاوةاك احنا نو رثؤيدق مهما نعد سلا هريغنوعديو هل ءنوظفاح برعلا مالكى ريثكا

 ريسغتاروزامن عجرا لبوه سلعمتنا ل هلوقكساسقلا قب رطلن كرا :اظانثلالا نيب
 || ان واولا باقاورث افرول اوهامناو نيعلاربملا نم ءاروسءانّسمعمهاوقكو تاروحأم|

 اعامشااءادغ ىلعتادغلا اوعج-اناشعلاوابادغلابهمت الاء هلوقكاذكو نيعللاءامتا روما

 نأن مىلارعالا نباداكحامىلا نتفنلتالو لئاسعق ىلع ءإ_فريساكتز < لكلذالولو اياشمعلل

 دقاوناكا ذافةغللا لهأ عسبجسءاكحاكعامتاايادغلا امنا هريسغدحً ءل_ةيرل هنافةيدع عجاءادغلا

 مه ارتالأغ ولأ ساسقل ارسكمالا مهفوولعم, نأف ساشلارسبكن منيمنتحم كلل لا

 ظفلااةاك احالا كلذ فرذ عالوديز نملاتمفدب زب تر صو اديز نملاقتمفاديز تن رنولوق

 كاذهب وسلب الل عاف ىلع لعف قلعت مهتزاصتسا نيتغصلا نيب قفوملنادّشرب ناحل قمري ظنو أ

 ىاعتهلوةك ةاك احنا لمدس ىلع ذ لكو لعفلا كلذ هيلي لعاف ىلءلعف قلعت مدقتتل لعفلا

 زاك لحو زعهللاهق.لعت "و ةقيشح نافكلا 0 ازتسالاو ههبز عسيلان وز مم نشامعا

 وهوهللان وعدا ىلاعتهلوقّ كا دكو قا هنمو ق1 اوهلب ءاز تسالا نع سد.ةنو امر لج

 ءازتسالااهنا زاجم هناخسمتنا نم ىهو ةقسقح مهلا ل مضاف ءالؤه نم ةعدالاو يسهعدا

 موثلكن ب ورعلوقهنمو مهل ةًافاكملجوزعهللا نمعدّاناو

 انيلهاملالهجقونلهكف « انلعدحأ ناهكالالا ظ

 مكملع ىدتعاام ثم هملعا ودتءافمكلعىدتعا نكىلاعتهلوقك مهله ىلع مهتفاكتامنا ىا

 ىنبسو هيلع هللا لص ىبنلا مهام ةييز نومي برعلا نممؤقناكو ريبكع ساوبايوهو



 ضعبف حلاميال هلوق
 ىفهلاق ىمعنال لودالا

 (دشر) لادلا فرح » ءارلالضف 16

 ادقردشر جتفلاناسنالادّسر ”ىعلا ضن داش 0 1 .رلا دد مديد سال وريم

 ' دا لالش ضشيرمو نيرو ارزتافا درو أد فرد كلا زدشوو ملا

 مسسادشارلا ىدعب نمنيدشارلاءافاخن ةنسو تنسب مكلعثي دحلا فو قي رطلاو سمالا هجو

 مهيلعهلتاةجسرايلعو ناممعوربعو ركب, ن يدشارلادبريانأ هتدّشرأو ادْيرَدُسِردََر نم لعاذ

 ىع بص امنا لبق وهبفدش :زالم دمروا "الا نم مهتريسراس نم لكى اماعناكا وهناوضرو

 ترطنو لأ ت قفوو كنطب تم آو كيأرتننعهريطنو اذكه لمتسا )ناو هيه دشر مهوب

- 

 ميال ل قفقب درطلا تاتا لدثرأاذاو داش :رلل مسا ىدّشرلا و هر عَتوَّقِد رطلا هّتيادهىأ
 مم 0 9و 2 عر

 ىدشرلاقنيعان غ ادنأادك لّرتال

 7 هه 5 0 3 ,

 دشارملاهيصت0قاوهنلانم ه* هلزك/نمومهسانأق و ىلذهلابيبحانب
 2 - 04 ١

 [اودّكْرألاٌقيرطلاو قرطلاصاقمدشارملاو عالم نسا بان موهامنا دحاوه سلو

0 

 مهلد ومهادهىأ مهطاصمملا| قلك ادّشَرَأ ىذلاوهدثرلا ىلاعت هتلاءامسأىف (دش 39

 ا 0 ةراشاريغ نمدا دسلا لمس ىلعا بتاءاعىلا هناريب دن دتقاسنن ىذااوهلءقو لعشم عم لع اهيلع

 0 ب موس 03 2 0 - «<ه م

 ||| دّشرلا هثمبلطهدشرتساو هادعهدشرو صالاىلا هدشرأوهنلاهدشرأو كفن تهنسو كشدع

 : و هور و ه< ع مل هوم

 لاضلاداشراوثددملا فو دشرتس لف هدشر وهل ىدتهااذاهرهالنالفد_ثرتسا لاقي و

 ١ ىقلاىفدحا 0 نادسزوف# 2700300 َر روصنموتأ لاق 22- لا كَ لع

00077 

 الاداش :رلا لمس كده نوعسسا موقان ىللاعتهلوقو ريحتلا نم ىرتجو ةريغلا نم ىريغة أ سها هلثمو

 3 مايا - « هو - - 2

 ]|| ةماسال اك دصاقملادشارملاو نوعرف ل سس نع مكحرخاو هللا لسسدصقلا لمس كدهأ ىأ

 لكنت ين ل و1 م عت ميو

 7 د ا ثرالفةدسرريغل ادلو ىدا نمثيدخلا فو ةسز ضشنوهو تشيد قود راوهودسقالا

 ا لاقيوامهف رسكلا يرد اوهدض ىلا ياك ريصص حاكتنل ناك اذاةد رداواذه لاقي ثروالو

 ظ : فن راهلك ة يلو ةمغل داوو ةدّشر ريغل نال داورداسملا باك ءارغلا نيئغللا صفو هو فلاب

 00 جتفلابوهف ةّمعاماف مصفلا باك بلعثرابتاوهولاق ةسزاوةدشراز و ناسكلا لاقو

 لاق



 كم ا ا ضخ ل نايس د7 او نيا اع او كو "لد. كو

 ١هه ٠ مهدر) ٠ «لادلافرخ « ءاراالسف

 مظعفاهتدالو تندلماح لكو اهعورض ف ناسلالادترتف ال[ ءءاملا لبالا برشة نأ ةدرلاوددرلاو
 هىاع 1 3 926 تا هع س8

 ةقانئاسكلا تدرادقونبللا همفعقي و ةقانلا عرض قرد نآةدرلاو دصاهعرضو ا.نطا
 7 0 - 3 -أ م :

 6 : 1 1 50 5 0 و و رع هآلا

 تكرب ةقانلاتّدرآو نيللاهمذ عقوو اهعرض قرشا ادا لم لاممد هو مركم لام ىلع دمه :

 1 لو ع ل ا 0 7 ل مم
 دص ىو ةقانلا تدرأ لدقو ةعبصلا نمءابجلا مرو وهلدقو اهؤامحواهعرضمر وف ىدن ىلع

 نماهمرو لسقو اهفالخا فاهدصي مروةدرلاوددرلاوءاملا برش نماهواحواهغافرآتدرو ١ 5 ةذلتاو 0 6 يل ا

 محنلا ىالدشنأو ىمدالا نعحياتنلا ليقننللا نمعرضلاءالّتماةَدَرلاىرهوملا لفل
 00 -ٍ ته ”و< 59 موس ين 0-9

 لقثملادازم اءاناورلا ىيم 2 لفها ىشم ةدرلا نمىدت

 ل 00 / 8 و ْ

 تءرضا اذاذزم رهئاعزرنعولاكل اتدرا+_دملوةتول-ةثالادازملابىكوربو
 ادادممةقانو

 0 ون 51 ا 4 0 . :

 ترثك اذا لاجلا كا ذكوداهق ون لاق برشلا ةرثكن ماهؤامو اهعرض مروفءاملا تيزش

 0 : وسوو 6-8
 ءاملاريثكى اذ م :رجلاقءو هرهظقءاملادارتفهش زعتلاطادادصىللتروتاقثفءاملا نما

 سو مهم 3 6 2 - 3

 درملاحوملا ىذتوملاتارغ #* ىلارجلا ىلارصلا بكر رعاشلالاف

 ابسضغ خت لج :راادرأو تابضغىأهحولادممنالفءاجو حاهوهجاومأترثكرحلاادرأو

 ىذهلارضضوبأ لاك ةيقبلاةدرااوديرامسنلا ضعيفو نسملاوبأ لاقت ظافثلالا بحاصداكح ||
 تدم ساس وات ه<-

 ركذلا سرد ىضمدق ىئرك ذ ىوس * ةدززيسبللا نيب نكملاذا
 .٠ . .٠ ئإ ل

 ديزدنبالاقو لاج نمىث هيرتعي و ة-امقلا ضءعبهحولا فناك اذا نقذلا ف سعاة:ةدرلاو

 .٠ اي .٠ ا 04 5 5 5 9 . .٠

 هضئاك اذا ناسنالل لاقي ارعالا نبا را و ببعىأ#ةدر هو أ ههجو ىف« 3

 هسفولاف هصق نمهنعرصبلادثربىأةدرنالفىف ليلو: لاقو "هلو ةدروةرظن همف بدع

 "لج ىهةحابق نمئثاههجوىفو لابخ نمئيئاهارتعا اذاةأرملل لاقي ثمللا ميقىأ رطل
 سا عك“ ا لا 1 ول 2 . ١

 لاجل نمش عمت ىأةدرههجوفو ةسحصىأ در هناسلقو هد رلا ضءباههحو ىف نكلو

 12006 »هَ 0
 لقو لحرمسادادرو داروهو ةدرده-وفلاقب سانلا نمحاقلادد درلا ىبارعالا نا

 5و< مو - 8 ديمو بيع 9 ذب م : :

 دش بالكلام رود دادرهللاة ب ري لكفنو ريغلاهلاس سن | را ناك لحب لمص

 لاق ركلاودرلاريثكد رملجرودا درو انألوقيو مبءلعدربمدأد_ثونأان ل وقي وموق ىلع

 : ا

 بصنلا داما نكلو « هنمناك امىرتدقدّع ب مذونأ ||



 0 اا مسد هشة هللا لوول 60 لادلا ف مرحسا دي ءارلا لصف 1هعأ

 اهجوز لءاهلنكسمالةقلطملانال اهنكستنا ىانب نمةدودرمللو بتكف اهقوهلرادىفرمب لا

 ةرلادودرملاو اهباصنفدرتا_منالىسوملاةدودرملاو ةقلطمل ةدودرملا ةأرملا ىدرلاورعوب لاو
 رعاشلا لاق لوقعملاو ضولحلا لثمردصموهو

 دود ممن سح امال الاواما « هلعف ارينا نولئاسلا مدعبال

 ناموا ديمو ار اهل ظولو ه هوطعأىأ قرح فاظبو اولا نقلا اورج دل !قاوقو

 م د

 اظدولو لئاسا ااودرتالرخآثديدح ىو هراجأىأ هملعّدرف لس كلوقكنملاو
 هودرتال ىف

 درولا  نةورعلوقو فلطهنأوإو والد نامرحّدر

 قس هَ -

 اودهز ملا اذاانسفةدرهل *« اكلامنااكلاماريدوّرو
 .٠ 1 ا تا .٠ 3 00 ا 58 - ٠

 قو رئابرت أح دّد سه لرو ددرتتادادربواديدرتهددرو مهيفةيغرلاو مييلعةفطعلا ةدزلارعش لاق

 5 ع5 و

 0 ري | واتس اللا مو بتاكل وكل ةدنم دركي وتلا يد

 هتلغمدرنأهلاس“ 0 ديرلا هيمو عوح رلادادترالاو قسى ذم لجدو جوملا

 دبع نر نع ىورو دادرتالو سابتجا ىأى ديدرهبفامو عجارتدارتوددرتو درلا ىديدرلاو

 هلوقلن ته ةنسا|ىفذخ ونال ةق ةدصلان ا عملا ةرتاللوقيةقدصلا ىف ىَديدرال لا هنأ يزعلا

 ديدشتلاو رسكلا ديد درو ءيشلافد درلا نمئىديد درلا دسعولأ ةقدصلا فّىالمالسلاهملع

 ا "5
 وصتموأل اق لبالانمةلوجلاورهظلادرلاو ىديصملاو ىبنقلاكدريدرنمردصمرصقلاو

 211خ110/| | ]| ]| 0 |0000| ]| ]| 1 ]| | ز]ز ]| ]| ]| ١
 3 2و 3

 رهزلاف نعطلا مويرادلا ىلا اهعذ ص نمدرتاهال أدر تمس

 2 ا وكوت ا م 3
 كيل بند سما ةريهظلاىلا 5 اواق>-اف ىبلا لام. نايقلادر

 ْ هلعفتأى أه ملعّدرأ مالا اذهوزسملااو د رلا نمعسنلان اداري امهو .هملعهدرىأ ءئىشلاهذارو

 واعمل لاق فالودنا سي ردا ىأثيدسح فو عوحرالو هلةدئافالىأ هلةدارالمالااذهو

 ه1 37 اهو

 الر خاوالا نعت دعامتواهلئاوأ تمدةتاذا ىأاها رخآ ىلعاهالو در واهاضرم ىواد ناك نا

 طب سيلريصق عقب دعم جرو ةرخأتملااهيلا لصت ىتحّةمدقملا سحب ن كلو قرفتتاهعدب

 ارصقلاف ىهانتملا ىأددرتملاريصقل الو نئابل الي وطلاب سيل لسو هلعهنتا ىلص هتضفص فو قلكلا

 ب 5و هم

 شارخو لاق عقجترتكمديدروضعو , هوازرحا تلخا دو ضعن ىلع هقل>- ضعيددرت هناك

 و موو ىوم تزد )» 1و ود

 ديذرهلثأف معل زاك نوجوهف فوتملا هفطاخم

 دد درا و



22 
0 

6 
: 

 16 ادب) ٠ .لادلا فرح « ءارلا لصف
 10 قده 01 ١ :ه2ث وهم

 لذاعرهدلاهدت رئالو فمعض 3 هلقتسيال فسلا عقوكم رعب
0 - 0 

 هبفو هلدمهالفزيزعلا ليزتتلا فو هلال هللا ىهأو قرب هنعهفرصىأ هداو سهالا نعدّدرو
 و 9 و . - 5 - ب

 سلالع لع نمةثناعئيدح ىو دربال 1 ايقلا عوب يغب ابيات لأ هلدىمالموب|

 ردصموهو ةنسلا هيلعاملاغلاخناك اذا لا هيلعدود رم ىو هفانرمأ هسيلع

 هءو 42

 0-4 دود صم ديدر ىو هب بفصو

 - ءوه < ودم نبيع 5 م5 ص صم

 بنا ارغلاديدر ىوشيدقو ىوصف د ةبيرقمعتنمدللا

 نعةذرلاهنمو ةدرلا مسالاو 2 دنع مكنمددترب نملب تلاقو لّو<هنعّدتراو درا دقو

 هلمش لا ذائشلاهشعذرو همالسادعي رفك اذا هني دنعنالفّدتراو هنععوجرلا ىأمالسالا

 هدر كلوقرد_همرسكلابةّدرلاو عجرئأ اناوجهملاّدرو هلزئم ىلا هدر لوقتو هأطَحا ذا كلذكو
 هدو 89 <

 اولازيل مسا لاقمف ضوملاو هماسقلا ثب دب ىفو دادترالا نم مسالا ةدرلاوةدروادرمدري

 سم و

 هدقاذهلورفكلاةدردر لولاق تابجاولا ضعب نع نيفاختم ىأ مسببا قعأ ىلع نيدت سه

 ةديراوىثلادرعساو بارعالا ةافح نمموقدتراامناهدعب ةءاصصلا نمدحريلهنال مسامع

 . ةزعرشكل اك هتلعمدرٍبلط
 ل لا - هو

 اهيرؤي اعجب ر ةيراغإ #3 ىتحدمو زيزعلا دبع ىتيحامو

 لطخالا لاك دادرلاودادرلا ميمالاو
 هه -

 داد ري هنافدقام عج كل رب ةَقْقَم كادوا نوبعمّلك امو
- 

 ذخ ا امدعب هدقان ىلعد رفا زاموهو ةراخد اورام هالو اعيج نهج ولانكو رو

 لاف هذ ةريوهعقد,يشللاداعاكامّدَ درلاو درذخ ًاريغبدرام لكو يع

 ادرايالبلا نمهلنكف *« ادرفاهلاكوعدأ برا

 هنأرق نوف نقدا ع راع اوقو عا ا يكاد ىلا 0 ءالبلا هند "رب القعمىا

 نطقدنم وأ زفت ذاقتع عا لعنوك ناز تنهكلا ءوداقعالا نس

 مححربال ىأديربالانامجا كلأسأث يدحلا ىفو اهدرتساىأاهدتراّْمةسهتهولاق.و زمهلا

 الأ مدع نب ةقارس |لاهتهنا سو هملع هلا ىلص ىبنلا ثيدح فو درا نمهلكو ةقلطملا ةدودرملاو

 اهو رم ةقلطم امن ادارأ ؛لريغيساك اهل سل كل عةدود ره لني ا ةقدصلا لضفأ ىلع كلدأ

 ثب د ىفو فاضملا فذ ةقدصلا لح لضفأ لع كلدأال ادار أو اهيلعق فن ًافاهيبأ تسب ىلا رف

 ١  0برعلا نا. 3 )



 00 5 م 5 2 09 0 م م ا ا و ا ا

 ا 067

. 

 م 0

 ع لادلا فرح « ءازلا لصف ١6
 0 و سسوس 1 . 375 و 10 07 را

 سس 2 رق سد متو 0

 رفاكف امن هاك د ثتأا ب أمدعت 2

 ثندحيىففو ا تاكا طر درست عامل سااسترااو

 هتلطمو هحناوح سعف ادى وراطتنالاطوهتجاحَت در لحر ىف كل لهلاقفهادان الجر نار ع

 عقومدرفملا عقواف هجتاوهتجاحتدارأو ضعب قوذدضعب تعضو اذا عاتملاٌت دير كلوق نم
 عجدي رلاةعصقلاتَدررو هطقستلادبرو مهب نذبى أمه: ذياوفرتعافىلاعتهلوقك جلا

 11 لا ونفارغالا نانغ هصجابضم ةحاجدلاتدئرو ىوسو ضعنلاهشعب
 اكرر لاقي سانلا ةَفَحْصديرلاو نونعظبالو نوهقملا هو سانلا نمةريثكلا عاجلا رسسكلاب

 اوسلو نودثته مهف هملع نولمصتياممهدنع سل نيذلاامأو المحن وقطر |مادتر ءاملا ىلع

 لاق عضومُدرأو مسا دث صو ديرب

 ووو ن يصس ص يود 5<

 من تاعفامنادو نملعلا ىلا #3 يرن طين متاع لأنألا

 لاق ىنععدعرأودجرأو دعوا اذا ادايبرادجرأ دقو داعرالاداجرالا (دج)
 ا

5 01 

 هسأردجر ىلارعالا نبا هرك ذ قاس سو موضع ىوربو 3 عوصيعةضشسأردحيرأ

 اهوحرلا ماظعلا نا لاجرلان مدوخرلا (دخب) شاعت كلا لترلاو ىنععدحرودحرأو

 والاف راي راومعو ةعانة دور ةأ هاو هعانبابشلاد وحر لجرلاتب محللاريثكلا

 ددلنعب مس تنم ...-ر دة سوس! . جيا فاجن

 وود ً

 ٍديواشرلا ضيبلا اهتاراجو ارق 0 ديبلا ىذيالالطأ 5 نمتقرع ىلدهلارخك

 < و د 5ودس مث س8 نس

 فرصدرأا (ددد) دمعذو 01 اولا ولاول

 هم دن هدم د 8و

 هاني وهوهفرصا دادرواذ رحوادر هدر هو نعهدرو لأ تدع ردمكلاَو هيت واونلا

 ءانب هينوتودئازلا قحتف ُنْزعَف نمردصملا هيفرثكيامباداذههيوبسلا# هديسنب | لاق ريثكتلا
 واود

 | عتاب قئارداصلا ركذلعتلات ركن تن 1

 0 ل كدت ينك اذه ىعودسلا تبن وثكتلا مدر 00

 دل اا رشد دوم ل نو ا ل

 2 2دو

 جلملاو هد هديراو

 مزعل



 ني د وجيت نت ني ا م ا ا وك د

 0 اا لست عوني وب حم 31

 اها (هثر) لادلا فرح ه« ءارلالضف

 ىمس نوكيتأزويدقو ازا ناكتاومدك كلذ عمهنا هرواحم نمهيلض:املازا كت هامساغناف
 ةرصملاب دنرملا ةك سهيىعهناقدزر فلا تس ىف ىرهو لا لاو ادب ص هيسسناح نمد او لك

 فوعو صوحالا امهوناصوحالا لاتباكيديرملا امهلعج ميت ىنبةيحان نماهيلتىتلا ةكسلاو
 نيذاعمرك ىف نيمتمل ادب هناك مدح سنا لسو هيلع هللا لص ملا ثيدح فو .صوحالا نبا

 ءوثلكدب رملا بمدالا لاق اد مو هملعم تا ل صهللا لوسر هادف نيلسملا ل عخءارمع

 ناك امناةرصبلا دبره ىممديو ل دملابىذلا ملا دى مل بقاذهلو متغلاولبالا ههتسحأ
 و ٍِع .٠ . ا

 رسكب وهو لبالاههتسحاذاايأ عضاوملاهذهريغ نمناك ام لكك ذكو لبالا قوس عضوم
 ديرب ناكملادبرو مغلادب رع مت هنا ثيدحلا فو هيف ماكأاذا تاكملامّدبّر نمءابلا عتفو ميما <2216

 دب رملاوهن قفتربتوسااءار وءاضفديرملا أو هن سحددب رىارعالانبالاقو هنماق أ اذا ادور

 بوش ييسلاع نيب هشة وزد علا هير رييرقلادبيهو رادلا راك

 نيرها ل_ثمرقلاعضوماضي ديرما ودعوت لاك. سييبت بطلا نال هيدلثماسغاو يبا

 نا قارعلا لهالركساو ماشلا لهالرمألا واضي أ مهلني رحاو زانحلا ل هأةغلب ديرملاق

 مرسلا وهو دب هى _كنيلرملا هسف فقتع ىذلا عضوملا نومس ة ل دملا لسعأو ىرهودلا |

 دية بابلو أموقيىحشيدحلا فو ةطنعلاردسلاكرمللدب راو دة لهأ ةغلفنيرحلاو
 تي 2000 3 : 9

 تاحاركلا وهو دّئابرلا فر ملازنك اذا لجرلادبرو ةرتعضوم ىتسعي هرازانددب ص باعت
 نإ ها 5 ا اع 0 لا م

 هنوف سلادبدو ف.سسلاديرفدنرلاو ءاملامضن مث با! !ىفوارارحلا فدضلد ررقو

 ىئلارفصلاك ةيلذهأأ|#
 عب ا

 ديرهمسمق 04ه صبا 23 هتبيشخ تصلخا 9 راض 2و
 -- و و 2 -ٍ

 هَ <<
 . 3 ع 5 5 . مه يح 4 20 2 ٠

 روض تدب دشنأو هرهوج ف نوكي ل بدموأر ابغ هيشهبف ىرت تنك اذاءابلا حفيدي روذ تف دسو ٍ

 لح راادبرأو قيقروهمو لقدلاو سوادملااتصاخأ ةعسطلا ةسشالا لاو ىلذهلا ىلا
 تدنن ادس رلاو رعاشلادسلوخأ ةعس رننديرأو لحجر مساديرأو هعاّتمو هلامد_سفأ .٠ -  0ا 9 0

  1تاع ا ا و ل يا لا يا نا 3 3

 ضعب قود هصعل عضوو هدض) دل ودون صوهئاددر هدر عاملا دبررد_ممدثرلا (ش)

 2 2 2 3 0 : عا م و 7

 نبدثت سه نالف ب تكرت لاقي هعاتمادضان ىأ دعب لمدتام اد ىهدكرتو ضعب بنجىلاوأ

 دسالاءامسأن م مسا ديرملاو لبر مساوهو دن سه قسما هنمو تدكسل انا لاق ىرثل ١ اوغلب ىأ ٠

 اذك خل اتاحاركلا هلوق

 انيديابامفهدخ لو لصالاب
 ررحو هلمأتف ةغللا بتكن م
 ينعم ها



 0 0 1 ا ا و ا
 ىلا 7 ا ١ واو 8 "1 2

 : (دبد) لادلا قرخ #2 ءارلا لصف اة.

 5 هانم قاطتلاعضوم ةموسوملا ةطقتملا ىهوةرم_يةطقنملا«ادو لا ىزعملا نما دبرلاو

 ْش دب رو ههجودبراوداوسوأ ضاس وةرم< ةطقنمءاديرةاشو 1 100

 ٍْ ميلطلا لاقي وبل جرو رم م لاق ةشلا فرب ةديرْلاو بضغلا دنعداوس اهمفةرج

 ةندفلارك ذنح ةفيذح ثءهدحىفو دوال يرضنةول بنان

 | تح نمياقلادادبرا دب رتودابراو دي را نمامه ادام أور ىفو اد. صراصام رشا لقىأ
 5 1 ا 5 0 ١

 ةربغلاوداوتسا ندب نولةَديرلا ةدسعو لاق وهامدا بلاىلابلقلا نواناف ةروصلا ال ملا
 6. 5 2 ه2 -- م 0 ل را 1 3

 / امللمثنبالافو ضاسوداو علوملادب رملاناندعو لاقو ءادبر عج دير ماعنلا لمق هنمو

 1 قو مس رس م

 ىآبضغلان نم هنولدن رد و رفصأ ة رهو رضخأ ةرصوة ص رجلا هارتهنولتهديرتو هنولدب تق[ ار

 عرضلاَدرىف كتللادضاو ممل همفراصاذا هنولدن رتب عرضلاو نولس

 عال 234 4 0 <
 ديالقلا ىدح ا نيكسلااهل تاعج 27 اهعرضديرئاتمدلاوادا

 ا ٌراجاوّرج الاب ممنون را لاقيو دامرلا نولكراصلبقو بضغلاأ ن نمريغتى أ هسهجودبرتو

 : ا ةيهادوريغتاذادمراوههجودي راو عضاومهفثمدوسيدت 0 ناسنالا ضغاذاو

 ع 8و : 3 44 322 5 هس عا 6
 ٌْ ريغتىاههحود.راىولاهلعلزناذاناكث يدا ىفو سعت لجرلادبرتوةركشمىأ ءادبر

 ١ 2 ع 83 00
 1 ارعدنع نم ماق هنا صاعلا ورع بي دح فو ةريغلاودا ل : نمنولةديرلا لبقو ةريغلا ىلا

 55و

 ليقو ثدي تاس هير زالاو توغتءامسلاتديرتو ا

 5 ةءىءو-و

 . م يهلسشو اهسكتديرملاو امسح ديراهدت ريلي الاديرو لبالا ضعي ام كلا نميرض

 نا حورخلا نعاهعنم لب :الارو دص ضرتعتاضعوأ
 ا

 2: م رو سود ءو

 اعردأو اروح ىَنَْدِب صاع #2 اهءاروٌتأعجامالا ىصاوع

 اذهل ادى هاهامسحيو ريتا نم لد الا عن ا

 اصعلا ف اضاف ديرملا بان ىلعةضرت__عماصعدار لاو لاك ام هريسغركس ًادقو روصنغو لاق

 ١ ةيزاكاةدبارلاو تزاخلادبارلاو دخلا ديرلا هريغلاقو دب سحاصعلا نآس دل دي رملا ىلا ةسضرتعملا

 لمعي ناكهناريبزلا نيهتلا دبع اصثي دج فو .اهريغو لالا همف سكت ىذلا عضوملادبر او
 نمنوكي نازو< ولاف ركسلاكَنيط نمءانءىأناطلادانرلاو نظلاءانلا جتفيديرلا هنكعادبر 2 5 2 ع 25 1

 ىمس كلذ مةرمصملا ديضو هرك ذ قاس نونلاوىازلانىونبو ءاملا سس منال سدحلا درا

 00 : .١ مراوصلا فوسلا/تومةحابع هب .امهإلكن اديرملا اسمع
 : : مخ م 0 2 0



3 3 
 و و 2

 «دور ىلع ىشعنملثم امن اك«دسعوأ هاورو زمهلا واصل عج م ديور ريبكت هلعجن وأ ٠

 و مد نتا كل لا يمل للا و د اا ١
 ى>ضاسبدا اوسنماعملهسفتد اراذا اهعرضديرتو ضاس- ودا اوسعمل اهعرض قف ىرتف ||

 6 .(دن) لادلا قرح هي ءارلالصف

 ىاودب ا * دور وو

 : 00 دل ب #23 صوم اذ ىشواهوعرددقو

 كابو

 قئرلا لطلب, فنك نا 0 ش
 2 م و

 ل -و

 دارتودءاريدقو رابنلاعافتراو سعشلا طاسبنادعبوهل.قو ىمضلا قنوردأرلاو دازأ عمباو

 دا دارلادب اذابتاةعوفو هييابقاو مىضدرثكألا رابنلاواعين يح هعافترا ىصضلاذأر لمقو

 ةريهظلا دح ان ءاجواهوكضركيو سمشلا عولطىلا ةادغلا: ةالصنيبامىرخريغةودغدستنتاو |

 وهو ىمضل ادار دارْلاتللالاقو اهلوأةريسهظلارخكو اهروضحد نع ىئاهدنعو اهتقوأأ|
 ”قانلاىمللا لص وهو ىلا يل داراشن دة رئاودارئاو لفك دانو رادار ليلا اهعاغترا 0

 فئاذللا ناقيقدلا يلا رلالسقو ىلا فس ارضالا ل سأل بقو نذالاتحتأ|
 ىو 5404

 ونص لك فوط ل بقوينذاا ود يم فاقع ناجل ناد انهوامضالعأ 1 ظ

 بلعت دشنأ د ءارأ ل قل كلذ ناكولذا عجن عمه سدلو ردان دئاراودارأ جاو :

 ادئارالاونيسللاومطشلا 3 ادرإ ايلا رو ظ

 ودع ه3

 دولا ةزمهفغقن فدرلاىلاحءاتسا « دور لعلم ل يي لاك ةدولادورلاو

 و8 58 21110

 ةدعر هيذخأف ماحد ورتهمانق فلج رلادأرتو ًاطخوهومدس سن: ا لاق هءانب ريغو لت بلقف ا :

 دنككاو ابباسقا ف تزتخا دندن اكحأ رتوموقيىتسهمانقفا| ٠
 د <53 1

 هةلئطغم نوصعفدار 8 عاصم ااهمامز ناك

 ديرلاو هذا يوما اثرت رت ديار جعفر ةلادارتو 1

 دب را ليقو ةربغ اهلا نولل.قو ةريغلاةدْيرلا (دبد]) ديرفمرك زنسوزم لا مرو تل ٠٠
 هوملا 5 ع 0 , 0

 ةماعنودب زأملظىنامعللا نع اداوس هاك انو نوكينأوهلدقو طلتةغداوس ماعنلا فدي رلاو ||

 ىهةصلاقو ءادوسلاءاديرلا اعلا لاكو دير عجلاو دام رلاثواك ا منول ءادمروءادير ]|
 ةيعرشأ اذاكلذو تدمروةاشلات دن رواذاديرادبرادقو رجوأ ضب طقن اهداوسف ىلا

0 



 (دآر) 2 .لادلا رح ه ءازلاو لادلالضف |ا68

 / هع ها ع 3 ا
 أ لاه عج نيتنثلا ىلا نيتنثلا نال نيش هبت 00001 ال ديل هلال دولا هوت

 واول لا لسة قتدسعو لاو تارهثالثدوذلان 3 |!ىظو دود عجداوذالاو

 ةئفثالثل ثئماذ_ه نكلوقونلا نم ارشعدوذس خدح ناكو لاف يتق أن ن نملقاثوكالا

 '0 ف وررستسو لاق عجب ةئفاا نال عج نوكي نأ ةتفةثالثدح ناكوةثالث هنونعي

 نمةسجخ كلم نمنال ماعئي د1 اود سعو لاك هبشأاموطهرةعستو رفنهثالثت أر مهلوق

 عج اوثيدحلا ىفدوذلاركذرركتدقو ان'اناوأ تناك اروك د ةاك لا اهيفه .لع ترجو لل الا

 ىلارعالا ننادشن ًاداودأ
2-9 

 لسنلا قدح اود مح وس 35 ندع لاملامماالا تأ |امو

 ترا وفا وذا ثالث اولاقو اهنورحضواهنورةعنممال قم اهل لال لسنلا ةفدكم عم

 ] ةئطخلال اه داوذأن مالديهواعحددبعل ا ىندأ ظافلأ عبج.هيلااوفاضاف دود
1 

 لانع ىلع نامزلاراجدقل + دود تالو ست | هن دلت

 او "اظنهلو هن وبس لوقداك اذههدسنءا لاك لاحرأ نم الدب هؤلعح رار هن الث هريظتو

 .لافو معلاكهلففل ن مهاد اوال عجب دوذلا نوووغللا لاك قنا ثالثنونعي دون ثاالئاولاق

 ىلا مضيليلقلاىأ عمىععملامهلوقو ليادوذلاىلا دولا لثملاىفو عجبودحاو دوذلا مهضعب

 ه ةه  ه *« ه6

 لس دس عل ل

 دارتودو ردقو لا (دأد ) (هدرس)

 ةدورلاوزمهلا.ةدارلاو الامثو اننعهضعو أ ةهدعاو كلوقكمدؤ ارتودلبذتو هون هدو رتلنقو

 و م < وه

 دورلاى هو ءاذغن سحعمبابشلاةةس ميرمسا ةنسحلاةبا اهلك لوف زو ىلع دو لاو
1 

 ةنسحلاةياشلا دولا أرماوةمعنلا نماهنئتوهو 1 دارأ عمملاو اضنأ

 9و 2 1 ودو ق ىوو 5 5 :

 ادؤر ةءاشلاةيراملاتسمسو ةدورةدحاولاودؤرهصخر أون وكب ام يطرأ هتنس نم تبن
 هيل 2

 لاقيو نازومهمامهديزوأل اف ةنسحلاةءاشلاءاسنلا نمدورلاودارلا ىرهولا هناهبشت
 قوس 5ةوضس ممصد و سدر 5-2 ىعءوو  مىدورمج

 يملا راو نمعداتراو دارثهنملوقنةمعنلا نمزازاهالا دو رتلاو ةدوروةداراضدأ

 0 زم لفريشك لافو دارأعسجلاو 3 كا وه

 5 دوذلاولاف م ادوذةدحاولاة قانل ا لعح 1اس ١ يجننن وكف اسر دلع

 0 ل 00 5-0

 : ىذلا نصغلللاقرو د01 ا نع ١ عسل را 40 سلا ار تايلا

 ثيدكع. د مل



 ١ / 3 (دود) لادالافرح :ه» لاذلاو لاداالصف

 لاق ةادوداهتدحاو نابدصلا جار أران' ؟ىداودلا يمصالا ةمعزخ نيدسأن نادو دوهودسأ

 ثب دح ىفو زميالىمعأ سسادوادو دايانمرعاشداودونأو 5 قيلقتةادودؤوف ىف يس أ

 ركسي ىتحدتشفذسالا فح رطب بح .وهىدادلااو ءس نأ دلي ر وثلا نامضيسأ

 درطلاو قوسلا دولا (دوذ) ليج مسادورذ د( دو رذ) (بسيسلا

 نم عافدتقيقملا ىاحىئدئاذ رو ادايذوادودْىدلان ءه.داذواذكن ا عفدلاو

 ا ني

 دودا ىذو>ر ,ةعبلدا ضومحلاثيدح فو دارذلا ىلع هناعأهداذأومداّدو داودو دود موق

#* >27 

 ندرطسل ىأىدوحن ءلاجرنَداذملثيدحلا فو مهعفدأ ًاومهدرطأ ىأن ملا لهالهنعسانلا

 قو هيشأ لوالاو ريثالا بالاك هنعكدرط بجوالعف ءف اولعقتالىأ نداذتالفىوربو

 مما دارأل بف ا ةداذتداقف ةيمأونبانئاوخاامأو ثيدحلا

 هريع لاق ضرعلان عهيداذي هنالناسن اوما مرا نعنودوذي

2 

 ىدود موب نودىدنلعلا ناخد #2 5 "ان تنك ناو نم كساس

 تدان" نيناسح لاو هَقرشهسب وهناسل هدوذعدارأ ىىمدالا لاق

 ىدوذمفسلا غلسسالامغلس و *« امهالكن امراص ىئسويناسل ظ
 8 4ك همم ع 29

 ا 00 دود معسأب اهتعاهبذ و #3 ةرغد ر تصبر هزلاقو هن 1 هركرومل وشم

 ومو

 داذملا ى ارعالانبا لاق هدوذم ةيادلا فاعمودو دموهودا ذاق ندر طىأهدود اذك نعانالف

 انوع 172+ ايف

 اهتدرطاذا ادوذاهدودأ لالا تدذو « داذدملاقءاسوحلااسدتال 5 دير ادارلاو

 ىلع هتنعأا ذا لجرلا تيلطأ كلو قكاذهو دوُدَنام ىلع كا نيعملا ريدملاو لم ديو لاو |

 دوذلاو * اًديذمال موقلا فدان د رعاشلال اق هتقان بلح ىلع هتنع أ هتبلحأو هتبلط

 كلذوحوروصنمونأ لاك رمثعلاىلاثالثلانيامليقو عستلاىلا ثالثلا لبالا نم عبطقتلا

 لبقو كاذب وفو نب ريشعم لا للقو ةرشع سج ىلا ثالث ن هللقو برعلا نعهيطظفح

 روك دا | نودشانالا» نمالا نوكبالو عستلاونيتنثلا نيبام لسقو نيثالثلا ىلا ثالثلا ينام

 دوذس+-هلوقىفابثن افَةقد ص لبالا نمدوُد سس نودامف سيل إو هملعهننا لص ىنلا لاق
 و 3 1 1 : 1 ١

 رعاشلا لاف ردسملاهناومهّول سا. قريغ ىلع اهريغب هريغصتو ثنومدودلا هذس نبا لاق
 م هو

 ند لعن ماسي 3 نيتنث اىلاو عستنيبام #23 سوار ااةصدوذ ٠.

 ل

 ةرامعإملا اراب [ىداودلاهلوق

 ةادودلا هحرشو سوماقلا

 لقوةحوحرالاوةيلحلا

 لوقف ةحوجرالا توصىه
 فى ةادود قوف رعاشلا

 يعم هأ مهفافدح وح أ

 ملا ناسضفسي دحفوهلوق

 بابىؤوركحذ سانملا
 ىف هرك ذاك ةهملا لاذلا

 نأالا سوماقلاو ةدابغلا
 نيتلمهملانيلادلاىورنوك

 وي ما ررحو



 3 دود ٠ لادا فرت. لادلا لم 45

 ووو ا 9

 يهل ديزدو درحدرد لحزودر كس ادردلاو مهل تناك ةدتكءادردلا ةدسعو لاك

 5 ةو
 ليقئدردلاذسنلا فنولعجت ارقابلا ثيدحفو هلفسأ ىف ىب.امهريغو تيزلا ىدردو اجه

 | دكرام هلضأو رمختمل ذسِنلاو ريصعلا ىلعُدل !رةنىتلاةريجملا ىدردلاندارأه 1 درلالاةيهيردلامو

 تادعدعجلاو فو رغم[ سه |مسادعد (دعد) ناهدالاو هد رشالاك عئام لك لغسأىف
 ى و ىل9 «ع

 ّْ ربرخلاق فرصد الو فرضددوعدودعدأو

 كورلا عاني #* بلل بناحي توفر ادا

 سل لل ماع ب وص ماوق فها ترفتساثخ
- ًٍ ًّ 

 سو وورد ةو و م 83 دمهم

 ٍبعلايدعدذ تلو دعد 0 اهررام لسعد م
- 

 ىو
 هسف بلت هيلعدح اولا دواج نمحادقأ ب لعلاو ب ارعالاءاسن ةسلكب وثلانلاق شالا عفلتلا

 || نارعالا ءاسنكح ةدلغلاءنيللا برشتو اهبوثلةشتنمدذ_هدعدت سل ىأ ب رشي ونلللا

 ماللاقيبار ءالا ضع نع كو 0 نسسخأ ىسكو ةمعنىفأ كن نماهنكلو تامقشلا
 م هو
 ةدحاوةدودسذهللا ةدودهندحاودوُدلا (دود) هفرعأالو رودنمو لاك ا

 هلاك ىربنيا لاك ةدود هسايقوديودريغصتلاوناديددودلا عجو عج نادودُع راو

 : 1 ا
 [كفةعشو ةرغ عج 0 درا ا هترغصاكدي ودهسانقو هيموينطووطو ىرث دولا

 ديديدادأو ادردداديماعطلاداددقو ديوددودريغصت فلوق: كلذكيقوريتامهريغصت لوقت
- 

 1 9 ىو مخ

 ناثيداىفو سو. اهسف عقواذا ىنععهلكدودموهفدودلا هتسراصديدودودب دودو

 تناكودب ماعلا يطاخي رهدن ب بعصن ةرارزلاكو دودلا مهلكأ أيالىأنودادمال نينذؤملا

 فلخكت داكف هنطيهذ خا بعصن:ةرار زاهعم حر فن اماعطراتةرغس ةماعلا نمتحرخ

 ةيرماغلا تلاقف موقلا فلخ

 اين طم هن 5ك ا.رتس موتا“ اروىشمي ٠ #* | رهدالجر تأ اردَقل

 مم قايم هي يي هم مر 0 اهينعيةرارز لاف

 3 يلا 2 ايلوحالقد يمعطأدق

 كل_ نون نش لج اذأ# عدلا تنغطشاو مههاتسأ ١ ارظنسف م وعلا فاخعىع ىذلا ئتسلا

 ع 1 9 4 -. 32 م ا دب 5 ع ع

 و 2ع : 5 3 وه < 5

 ىننملِسق ُتادودو :ىداالاداودو كه و ناسثالا نمحبرخ ئذلاضْضَلناوهوداوُلا
 . 6 ف 7 5 0 5

 دسأ

1 

5 



 1 (درد) 2 لادلا فرح « لادلاوءادنا لصف

 امنا روق نكس لا تتو دك ىحرانلاهنفنفدت عضوُمروُنّتلا نزو ىلعدوناو ند

 اطيختو دلو ابو ا دمحم هير لوقت بارعالارداو فو تاموأهلعنمنأضيرملادهسو

 ديبالا تكاسلانكاسلاد ماو رست: الاكسس اذا ادهمواطبسمو

 «( دوخ) مالا ىلعهسفن نطودق نك اسد لاك ادم ورش ليغلاىذلا ثم 3

 دوحو تادوحعمباو ةعانلاةيراخلال.قو افصذرصت لام هب ةياشلا قلكتاةن حلا ةاتفلا دولنا

 ريعمل اريسة عرس ل.قو ريسأ اةعرسدب وم و هلرعفالونذأح امر وندآ خر لثمءادلتا مشب ٍْ

 قرع ردو لكلا ك3 نرطصد هناك بينو ش لقوهمئا اوقبح ذو عر سأويعبلا دوو

 رف دوعسو عرسأ دوف ةوزماوافصلا نيب هنعمتلا ىضررم ف اطثددحلا ىفو ثتاينالا

 ثللادشنأو هلسرأ اديوُدع كوسا

 يي 8 بم

 ميلادي وت عب رلارادب 5 55 نماهلش دوخو

 م5 لاقبانمنادسلا تاو تيبلااذهوشفت قودي غتلارسفتفثملا طاغروصنمو أل اق

 لعفلا غانا رتئاو نامزلا دربفصب «ل ريغ نماهلف دوو * ةناورلاو ع رسأ اذا اديوُكريعبلا

 ْف ذو هنحدأ وهضب ىلا حاراذا ميديا و2 اكىتعلاةد :رايلا ع رلا ب ويهاردابمهحا نعني ا

 نبا اك * دوس ىلعأبنيعلا نيعأو «ةمرلاود لاق دوس اذكو عضوم وو مقبةججرت

 روطصتمو لاك الادلاذلا اولوحةسرافدسللا ثمللا لام( ديخ لإ قلاولانبانعىرب

 ةنظراا وللا
 نأ اهباوصىرتنبالافو انهىرهوملااه رك ذ دج هذه( دد ) (ةلمهملا لادلا لصف )

 هللاءاشن ا لّدعملا ف ادّدةج-رتىف نحن هرك ذدسو لتعملا نم ادد لصف ىفوأ نددل كف ىفركذت

 ءادردىن الاودردلا نب نس هخىف سلدردأل جر وادرددردنانسالا باهذدردلا ((درد ىلا

 نظااب بهذ: برعلاو نظلا فود اددارأ ٌندردال تف ىتح كاوسلاب ترمأ ثيدح ا ىفو
 تح كاوسلات مرا ةباورفو كنمريخهللادبعل تننظلوةتفاهباو < ناحف نيقبلا بهدم

 < هو
 تقةطَقاالب الان كادر ةدئازدهمدردالاكمدردلاو ىلانسأب بهذيىأ ىدردبن أ تيشخ

 سا

 اولاهاك ةدئاز ملاو ءادردلا ىهو ةنسملا ةقانل ارم 1-1 اب مدردلاو ريكيلا نملهردرةاضاتما ١

 ىدعملا هغبانلا لوقو ملعف ىلع مح ءةدءاعقدلا ومقلدءاقلدلل
 مد سم

 59 2و <

 دمج اها 0 ردلا قشاك أع د ا رماقؤانالاانكرن ف



 لصالاباذك ةطرلا ىهوهلوق
 دارفالاب طرقل |ىهو سانملاو

 اهعجوهلوقنعاهريخ أ وأ
 ها دلخ

 منغ) لادا فرح م هنئالسف 5
 5 2و

 ناكل وات نهزاعأ ب امن اكن يللا تادلخمو
 ا

 لاو ةفاصولادح مهنمدح اوزوجالءافصو مهمدخ هانعم ل بقو ةدلطاءنوطرقمل قو

 ًااهالحاذاهّراجدلَح ور عوأ نوريغّ ال دحاو نسىلعم مالوش نودا*هلوقفف ءارفلا

 لاقي دالخ هع وس فنلاو كاقلاولابلا كيرعتلاءدللتاو دلخاهعجيو ةطرقلا ىهوةدلنا

 لابلالاكو دلقناو عورلاسفنلا:امسأ نمديز وأ ىاقو ور فىأ ىدتح كانو

 اهعج وع امعلاةراغلا دكا قوت :راذاا نميرضدلكتاودلذتاو راقتمرتسفتلا ادا سفنلا

 اا رآفلا “امس نمىلارعالا نبا ةفلخل بالا نم ضاخا ةدحاو نأ أك دحاولا ظفاريغ بيبا

 دلخاهدحا اونو.عاهل قال ىعداذ 108 رض دلتا ثمللا لاك و ةيانز درا اودلخلا اذدلا

 اذهو نادلخ عيبا امل ارسكيةدلخاهتدحاو بيذهتلا فو نادلخعسجلاو ءانيارنتك

 ل ةحاحو ةدلشلو ادّالَحو دلك وادملشوادلخوادلي وسواد تكسدقو ادحس رغ

 ٌ دشنأو ىلارعالان با نع لي اكملا نمبرض قدااخلاو
 هلع هه ”تسو

 ردقي تردقنيعبرأب 0 ىرقوب ىضونت نا: ىلع
 - م ء 2

 ب ىرج عاضتال ىدلاخلاب
4 1 . 2 3 8 : 4 
 لبقعنمنطندلب وحوبوهريسع لسقعى .نمدلي وخلا ةمسنلبالان . مهن دل ا
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 نبللصملا نب سدقنيدلا و سعتف نين اون رتشال نب رلْضن نبل دس نم نادلاملاو ظ

 رفعي نيدوسالا لاك نيعقنب و رعنب فب رطنيذقنمنب رغصالا نبك لام
 للملا نناوناوخ دع « امهالكن ا داادنا تامليقو

 وهوهليقىذأا ثدملا فطرشلا باو حا مسالءافنلا: لي قفدداشنا تاوصىر نا لاك

 لهم مظىلاامونةدراوك « هلاخاوانددق وب ك.ناف
 .٠ ١ ع 37 7 9 2 هد

 اهرج ٌئفطا اذا ادومهتدم_هواهرج افطر لواهبهل نكسا دوج دمحرانلا تدج /) دج (

 تناك ناري زعلا لد زتلا فو كلذ نماسح مهل عمستالن ودماخ موقو هرانثالفدسأو ةتبلا

 5 دسللاف دماهلادماخنا

 ِديعَملاَدجْداناغِضلاو *: ىاتللاعبب رأت نحو
 | اديضح هانلعج ّتحهنفو قراطوأ ف ضايلا ىوضيالثل لسللاءاهمهل نكسىأرانلا دمتُلا

 نيدماخ

 ؤذأ0101001011010000ر



 اور ف 5 ا ا
 1 0 0 نتا ا

 11 0 كيلا
 دبا ا

 001 ”(منلخ) ٠ .نادلافزس ع ةدحم ش

 و و 7 هه ع و

 ددقلتاو نا رج ندوشالا سر فددنملاو ه,تدهمأوهبتدمسأوهيت دفح وهب تعصمأو

 نكيولو تلج ترهظأ اذا دف#ىهفةقانلا تدُمْحأو ريظلا نمبرضدودمُدتاو سافل

 تحن هريظنو هقلخ نبته ليقماتر لاهو تقلا درت ينقال[ تيمقأاو لذي

 ِصْوصخىهف ةقانلاتصّسأو لمحت ملاذا قو ةعىهف ضرفلا تّقعأو تلجساذا وهف

 02 عضوةينادتمو ذاشب سلف هيلع صوصُت ناكن فتصل قدقو اهئاللقاذا

 هامل ةرحالا دن رادو ماهأو قبادواشوا دل دلكد لت اهتمي رخضالرادىفءاقملا ماوددلللا |

 ةنملالعأو ,هدلتو ا مفدلكنارادلهأ هادا دقو ادت هدلخأو هتلامدّلَحو اهفاهلهأا

 هداخ ا هلامن أب سحب اكلامتهلوقو ادالخا ةنملا له هتتادلأو .ديالارنكن ودلك نودلاخ

 ءامسأن مبيذهتلا فو ةنيلاءانم-أ نمسا دندن وتو هنا هراسب عم نظيال نمل لمعي ىأ

 رهزلاق كلذ نموتاو معا ذلخأو ادواح دل ناكملاددلَسو نانملا |

 دلما ليسملار ف ىولك « دق ةرةلاناهتيشعراندلا نمل ٠

 ًاطبأ ادوات ودل دو كلذا دل اك شيإلو نمائذاالاحرلا متل ١

 هناريكلا ىلعهتسملو هسأر داوس قداذا لجرلا لاقي وسذبتلا دلل قلخام اكس شلا هنع ا
 اهعضاومىف ىفان'الا دلاو ماو دلختهنامرهلا نمهنانسأ طقس اذا لحرلا لاش و دل

 لافو لالطالا سو رددعباهْاقيلوطاروذتلاوةرانخلا ولامحلادااولتاوأ]|
 و» ومى يس

 مهلا وح ايرادلع 5 تمعحا دفاعا امرا

 هلوقو ا امد ل دوس ا وضعا !يفاناللبةىرهوجلا ٍْ

 الدم اهدلاوَح 0000 ادسلنأف ظ

 زيزعلا لي زنسنلا فو اهيفماقأ انك او ضرالاك ادم ىفاوقلاعملاوةرا حلا انهدلاوذتا

 ئأنالفىلاوضرالاىادلخاو نكس واميلا نكر أ ءاوجعبتاو ضرالا ىلا دلخأ هنكيلو ٠

 أ دا ودا قاسكلا لسلق عوق اريغي ضرال اى َدَخلاقيوهن ىضرو ملا لامو هيلا نكرأأ|

 ثيدحفو . همزلا ذااماصعا همصعاوادالخاهيدلش ا ورعوأ "لسلق ىهوضرالاَنادلو | ٠

 لحرلادلخ هس ااهمرلواهيلا نكرىااهيلا دلخ واهل ن اد نمايندلا مديههجو هللا مّدك "ىلع
 ىلا لاك .نودلختناداو مبلغ فوط: للاعتهلوقو دنا ةعاتجتةدكفتاو : هنود ||

 دشناو ”ةشاتكنو رؤس تنسوا نولعا]|



 دروأ حلانيوألاق هلوق

 ىلعا دهاشىرتاك فنصملا
 ىذلا مضخلا نعم دضللا
 هوحضوأمفلا للكل اوه
 حرشالو حاج اهرك ذيل
 دهان ا هرشالو وماقلا
 رعاشلا لب ىعملا اذهبدضحلاا
 اهدالوال رس ةاطق فصد

 هلعديئاكر مثلا فارطا

 عضومريسعى حاصلا

 دهاش نوكينأ سانملاف
 هعمصم هارسك ععدضللا

 لصالاباذكهحي ورخ هلوق

 لمان ومش ردك عوز لعل 1و

 هئععم هأ

 لاق لك الشح د تش ذر[ لزم دققت .رفلادض+و ||

 : (دفخ): . قادلاةفرج ه« ءاللالضف 1
 م[ يل

9007 

 22110 « اغاكّح'ىر الا فدضحو

 هم ص

 < ه- ع

 لوبرلا قام ناك * دوضح ةقطالمملاَنيوأ

 (لاقو فاعلا اهاكحس . هيكرو لذبل همطقن للذي إبعصوهو لبالا نمهذس خر يعبلادّمتْحاَو

 قرارك كنووسمر ولوئصتلا لنم زويل رق نمد كقناو رحت وعلاتفا يرانا

 هتتضقبطر لكوعطقلادّصلناو كلوشالبوخرركثدْضللاو ءافلحلارتاكدبلاب ركءافلخلا

 0 دضدلا كاذكو هندصحدقف

 دصع حو رخو يشع ىلع * تقلع ميلامدلاوّني بلان 13

 هللالاق رحشلانعلوشلا عند لاو. د وضودض كوه كوش تعطقرصشلاتدّمخو

 فو هكوش عزتدقءارغلاو حاجا همق كلوشالفهكوشدضُح ىذااوهدوض#ردس ىف لجو زع

 لوعم نعل بعفدضألاو هاب نوموقيوهنوهصب ىأاهّديْضَح وحن ناسظثيدح

 بطردوعنم عطفام لكداضلاوءاسلنا َحمدَّسَلناَو هنع غور صشلا نمدضخامدَصَللا و

 رعاشلال اك
 وعود ص هيد 390

 لاْضلا معانن مدس ناك #4 هلا اصرح هئرغح ترحوأ

 ايو عتىمدّمسو رفسلا اولاق مدوعسمْن بو رعمال سا فو لوشالبوخررصداضللاو :

 هسنمو ا ل ب ا ءامعالا نمدباصأ
 5 م52 2

 ردسلا تل هي رح "ىلع يدحىفو مهتكوش وش يد توم :رياذديعطقب :ءاعدلا ثب دح-

 ا ةفدلب رب دوض# يا امم هكوش عطق ىذا ادوضخلا

 « * م مم ]و رع سار 22 52

 انادفشوادفج رفح دفخو| خد (دفخ ١ ريسكشم هناك ةفا عطقنمهنأ انه» ش

 امهرسفو نفص هب ويساهم لم عب رسل اذدمفْظناود تلا و هسشمة ع رس انمهالك

 ءاني ىلع سا ءاج اذا ثدللا لاق تاددسوددافج عجلاو فيقللا ملظلا دَدعْلتاو فاريسلا

 وه لمقو ديداخودد غو ديدا ارقوددرقوخ هن ودعم مافن الشمناف روحو رخآ اللا عف

 نمنالثوهودمسَسى رخأ ةفلدسفو هينعربل ددنمخ افلا لثق“ نبق نيقانسلا لب وطلا ميلظلا
 هد دع

 هنتر اودي تيك جز لعق ةرحزاهداوةأرملات قل اذانارعالا نسا قاررلا ودل ا دفخ
 .٠ . 3 و 9 0 . .٠ .٠



 ا (دضخ) ش لادلا فرخ «ب ءالئالصف

 و 2 ووه 2 - : 8

 ديرقاهةوصامأو ملم *. لماكتفاهنملدلا اما ضيسلا نس
 تكاسلادراخلا ورعونأ تؤكسلالاطدرْأو تكاسلادرُدْماو توكسللوطدرتلاو

 «ث-9 ح

 درحًاواحتسا اًذاَد رس لذاذاد رسل ارعالا نبا ءامحال لذ نمتكاسلادرُا ولذال ءامح نم

 تعمم للا لاق اهقن ليقةؤلوالا دب راو ةدب رخءارذعلكو ىلارعالا نبا نعلاموهللا ىلا

 ادارخا تدر أد نو ركحلاا ءاسنلا نمىهو بقثت[ىتلاةدي رحال قي بلك نما ارعا

 (دسخ) عا ركن عهلزاسفف ميسقملا لا (دم رخ)» بقتتديرخ ةولْول ىارعالانببا
 ه س 5 هل

 دوضخو فا دس هد ضخ هريغ و شل انج نييولام سداملاو بط ةلاىفرسكلا دلل

 . ةوتغر ايلا عقدا يسم ”لفدوعلا ترسك اذاودضةود لا دقوديضخو أ

 قش اذا اطاطعنا 3 واداضة ادوعلادض#اديز وأ رسكر غنم ىثناف هتنشث ىأ دضخاف

 ةغبانلال اف ةبطزلاناديعلارئاسو ىدربلا نمك رو ديك جفللاو نادر يسكر يغ نه

 عضوم نم تلجا ذا ةننطزلا اغلا نِسنَصْتم ا لاغيو + دست تويشلا سالو حا ١
 لاقف اهلهاراتو ةفوكللاو ينسق نامتجالا قوتك سو يشل ١

 ىفل مسحت منال راصعن الو لوبذاهيصيلاهتارطب مسي اهندارأ دسم ضرا د |
 ةرغلا تدضّحلاقياهللعفلا نأ ىلع ءانلا معبد لهباوصل قو مييلا |ميدّوتف ةيراحارانالا

 نوكنأ اسال هئاضعأ ف ناسنالا بدصي عجودضالا 9 توزناوترمضفامانأت مغاذادَّضحت

 تيمكلال اق ارسكا
 د

 اوت اسالزانط 3 هعشءاملاباضروادغىتح

 ويوم مس سد و 2و

 لاف اهرتسك اهدضخي هبحاصقنعربعبلا صحو لسكعمهعجوبوهرسكتت ندبلادسضخو

 ا 5 داَصَحنِهازاسكت فاو «*« ةيورلاق هلناقاذاريعبلا قنعدضل غلا ثيللا

 هدضخ بل ادضَحو امههيشأامو رزماوةءائقلاو نا بطر أش لك اذا ادصٌحدضُ ناسنالا

 لاق هنمك .بامءاثقلاءاسعمناكو ىبارعال لدقو ديدشلا لكالا د ضلت او ايطرهلكأ اين

 ةتقلسللا دّصْحم هنا لاقف لكالا دج الجر ىأرتب واعمن اردنا ىفو دضحم ل رو 9

 || صاعلا نيورمعل لاق هنا دل نية لسمثيدحمهنمو لكالاةل آهن ”"اكهنم ل عفم د صحو لكألا

 سنقلاو سعال اقو ةعرسوءامجج لك أيىأدْضْخلاذهكعنبا نا



 1 مهرخإ  لاذلافرس « ةاقتالصق 2
 0 نم 5” هك 0 2 ع م 28

 لودي اة ناو "ضرالا فوشرتغفىًدودخارغىىرحت ةنملاراهنأ ورسم ردح ىفو ْ هوفر دي 52 1 5-7 1 5

 وص انه م < رو م 2<

 .' تازهالم فصي ريرح لاق .با ودلا ترم اذا معلا ديدذتن مديد لازهلا
 9 هموم ع ا 20 - هو ع

 ادوعماكشلاعمنقذيالثأ *« اهجلددخواهدنالقىرحأ
 عم و 32 ني ص م و ددمو ودم 2و

 ىدعملا لاق ةقبط

 2< و

 ااّقمسا دفنا د مهانفأ أو »+ مهءاسن نوعن.ءالذا لحارس

 لاق ثايانلا نادخلاو ديزوتهلاه كرش قي رطل اددو اك رفاوراصاذا موقلاددخت لاقيو

 هود مَ د - ة< ه<

 0 همس و9 0 و 35

 لاقو عطاق ىأ 5 همغم دج غاضم صضعو »* نا هعطقاذا هَدفْنمَدَحَأ ارعالا ننا
 - مثل م

 م ىو وود
 ةييوددوخ دشن اودودكريعبلاودلا ىفمسيمدا دللاو هف تدخدقةديدش دودخأ“ ةيرض

 دورك اودب رذلاوتدب ردنا( درخ ,رخ رزلادلا عب هيءاحسناخدلا داو قد رطل دخلا ىلارعالانبا

 ةرفكعا توصلا ةضفاخلا توكسلا لي وطلا ةبسيسا ىهىل قو طقس سم ىلاركبلا ءاسنلا نم

 "ل عفنالةردانةريخالا درتيودرسو دئارس عجلاو سنع و راضعالات رواسب تشل

 هماركاداهوباهلكو تلا ةلاضق تنب ركذيس وأ لاك ني رح دقو لعف ىلع عمدت ال

 رسكن اف هنتلحار نم عقونيخ
 د س وو

ورك | نم تشك 2 اهنا قيلاكتلا كانا مو
 دوختو ةم

 فارغألا نادشتأ ءاطارث هلْ َركَتوصَو

 ١ 5 «9ي 3 03 3 6

 : قشتىأضرالا اهبد2 ةديد ةدخناو نادخودادخريثكلاو سانقريغ ىلع ة#خأ عمملاو

 | ةيرضو :اهرامث [طاسسلاديداخأو اهتفرثأ هرفاوح ٌضرالا سرفا دو 0

 : نممعللا برطضينأ اددحلا لبقو صق:ولزهددذخوهجددخو ادع ردح

 ْ ىأددختوهجلددخدقو معللا لبق لوزهمةددضمةأهاوددضتم لج ر لوزهملاددخمملاو

 : مدح ىضمو سانلا نم عجاٌةلناو ةنسص- ىهو اههسج صقناذاةدّدم ةأ ماو مَن

 5 ا ماو 0 1 ع 7 24 ةرك دو
 1 دعت هقيطىاادهادخمهلتقو ةفئاطواقيطى آس انلا نماذ_ختارونرقىآسانلا

 ابر دود دشنأو هّدْخ لقا سشميانب لها قش داذاو «امطقت مطق ىدخنب#

 70771 ]أذ ز]ذ ]| ]| ]| | | ]| ]| | || ]| || ]1 <



 م

 ٠4 مدا . لادا فرح « ءلئالسن
 -ه- 9

 ليقو ميظعدنبربسعيو نار تم ىدنبخ بصقوةئلت م ةريدتسم ةادنيْخ قاسو تدنسحاو ||

 ىنهتنمىلا نيعلاريسومزواجام امهوهجولا امئاجن ادن او هجؤلا د1( ددخ)إ ديدش باص

 دما مسا قش  هنموااعبجنيبنادا نم ىلا ىلا رم ندا نمهحولان مدخلا لبقو. قدشلا

 لاهثو نيعنعفنالا نافنتكين اذللا نادحللا ليقواهيلع عضوبدحلا نال عدس ىهورسكلابأ|
 ءارعشلا ضعب راعتساو كادر ع ىلعرسك,الدود_>ع_هلباو رب غالرك ذموه ىنامعللا لاق

 لاف لملاك

 لولا نهد نم مال * ياخ لوس ظ

 هدح نالغيو هّدخ نالذسف هنعرصب 0 0 0 ولسللانللذي 00

 اهبشخ مئافصىهولامثو نين عنيستدلا بناوجحداوملاو طبل قدودسلا ىمضالا |[
 ةرغملا مضلاءةدشناو ”ءلطتسم ضرالا ىفاهرغحت ةرفحل ا دودُمالاو دشن اوَدْكناَو دس حاولا

 قدزرفلال امن |

 لاَحلكباددخاهل ىرتو * بوُنم لبو عدن د
 71 رفح ضرالا قادوُدْخأَكءَجَدتاَب ذهتلا-5 ةزم د سعة ص اثغتسموع 7 ىذلاوولل :

 رتل لاو اًدَحدَس لاي الضتسم||
 هم” هو 0-2 هه ل م

 ملدا ليللاذديداألا حاض #* ملاذا رطل مابك رز

 دويسمإلاوددتاو هنمتقشامر هللا فطاسسلا ديدان كل ذكوقن رطل لَريداالاهازأ ْ

 باجل ,:قىلاعتهلوقدسعؤلأ ارسفهنودب ردنبالاق نالمطّة سم ناضماع ضْرالا فن اقش :

 انوقكت ونودحو يو لجو زعدقا نودي موق يعم ايوا ؤمتويسي موق 0007 ْ

 د نعاوديريلواهومسقتفرانلا كلت ىف ميباوفذقواران ؤلمو اذودشمهلاو دقن مهباولعف ميناعا ش

 ميعراتلاى ىل سمرا ناعما ق"اتمنلب اى نورس سات ةىمزاسلا وبئوند ظ

 قئقانلا "ال و ىتقدانَمأراهللاقف تض 1 ًاواههح .وتدص رانلات رالف عض ذر ىصاهعمةأ سها ْ

 ركذاذا ملسوهملعهتلا لصبنلا ناكفرانلا فتقلأفتريصفةضستالا ىهاماهل لاك هنا لدقو |||

 ضرالا ىفاودحٍدودخالا باحص ناكل بقو ءالبلا دهجنمهتااءذوعتدودسخالا باصأ ||

 ىتحابيفدوقل أ عنتما نك سانلا ىلعرفكل ااوضرع م تدمج ىتناريسل ااهيلعاودقوأو ديداخأ ٌْ

 اهدجدقود ودل :دشئا ورنا اوددسن |لاك  ليطتسمضرالا فقشدودخالاو قرتحيإ|



 اذكماعطلا داسلاو هلوق

 نك ا دسمحلاس ءوماقلا

 ها نافدارتمامهفماعطلا
 هيووحم

 (تشخ)  تةلادلا رح « ءاكنالضف 4
 صك100099 ض0 يد ن

 اق ىرهزالاةدروأو ريسلا ف ةنادلا تاوق نع ىصحلا نمداحامنادملاو دودح عجلاو

سو لبةمنبال تسب هلع دهشتساورا ددملا لاكو
 |ىديحراجو دي ىذلاىدتحلاو هرك دن

 أ هرغ ىلعف ىلع ئشركذ ملا توعن ىفءىي لوى ثلا نعدومملاريثكل امتي و هطاشنل هلظظ نعدس< ىأ
 ىلذهلادئاعى أ نةسالاك

 5-5 هوو ع

 لاحدلاءىدسحتس ع 5 هربمارج ماح معتأوأ
 هم 3 2

 لج ريغ ىحدقول افرك ذملا ىدسح اجى ىجنبالاق أم .رلا رم هسسفن ىمدع هنا بعمل

 ىمصالاهاوراذكعن وكي نأزوصف دح ىدمح عضوم ىو ردق هنأالا عفدلاديد_كلا ىَطلَد

 ةفصلا ىلا هي بهذ هنمنالعفّْناداحدي - ىبارعالا نبا نعىدح نان كاذكو ىد.حال

 ةدادزالو هلالتعاك الّتعمهواعحوءاهلا هرخ ؟ق ام ةلزنيهرخ ىف ةدايزلا | واعج يم الدؤا,تلتعا

 ثنوملا الا ىلع عمسأال ىعمصالا لاك نالوا حصا مص نأ همكحناكدقفالاو هلف

 دشنأوىلذهلالوقىالا

 لامرلايئزاج رعي ىلع « اهتعراذا ىلحرو ىءاك

 هلا تدبب قطخنارب ربت ىعسوا| معز بو ةعب نع بيعشو هاند شن أل اقو

 رعاشلا لاك ماعطلادانك,ساو قطو ربو * طخ لالكلا دعب ادعو 6

 فك هلا عفا مه ”وم هو 06 عا 9

 داش يعن لف حاورلادعي 03 تدتعا مث تحو رتناكرلا ادام

 لاه مساةديحو

 وص و <

 ىئملا باَهوقاطلاتاحو 00 ىلعو طقلو ىلا هدم

 هدأ ضرأةدمحو نئيونتلاق دق قالا ءاسارأ

 95 صر ىءضمو < “أ سل وو < 5< و < - هو ل

 رثابعق هدم تمد دقو 5 هتونكاعشإ قىوتراقرهو

 ناد.-ن.ةرهمو اوه ىلكلان بالاك نطب نادم ون و

 لسقوتادْنَدلاك ةئلتمملا ةراّثلاءاسنلا نمةادسلا (دنبخ) (ةمملا النا لصف )

 افلا لاك نكرولا هلنقثلا لمقو هلكق لكنا ةماتلا قو بصقلا ةماتلا
 1 < همس < وءم

 روبل لحولا ى دكىذم 03 ريدعتامريغقتيسدقف

 #2 را تول #*

 دهم <

 ةيزاخلا تنسخ او هبسصق ”تاذاددنسحاو انتحل لهفلاو دحاو وهوللنعف ىدتسخ

 داو



 ضن (دمح) .  لادا فرح « ءاخلالصف

 الح فه حال الاف دومح عمباو دس ا مهريغو لبساو نرقلا ئوس 35

 عموم مو هو م

 رولا ضراق دوي ىلاح * روش قع ناعشعش ف

 ىلدهلا انما داني كلام لاك 3 0 ةردب لم اضن دمح و

 س الاونابطلاهيرثمشت درج مايالا ىلع سمت

 هدسنبا لبحلا نمحرخي صخاش فرح نيكستلابدملاو هنمىواتامنرقلا دودحو قيسال ىأ

 - نمصمصئامدلا بيذهتلافو حانحهناكمدقتسفهنمح رع

 د وح و هيلاعأىفال هضارعأ ف ةئنان فورح هلت ناك اذا دا أو دوح ودل لاف حج -وعاو
9 

 هديب م ةيوتلم بسب اناوذى أ دسحوذنرق 5و هنمىولتام نرقلا|
 - ص
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 مظعلا نمكلذكو دح حاج وعالا ةديدش نعلض لكو همناجةدداحت هداج ودلثمىأ هد يجو مدمج و ظ

 ءىشلا نعداخو ىانملا ادا نب كلام تس دشن ًاولعولا نرقىنورح دو او دش او دوم هعجو |

 لاك فاسللا نعتريخالا لدعو هنعلامةدوددَسوا دبحكوانادمسو اديحدحي

 لاقو ناك اذا تومن ةنبالو عج ةعو ور لكن ضتوملاَ راذحدمحي ظ

 ْئثلاوقدرطلا نعداح اهنعردتةتدافر“ اطاهتمراطف همها كرة تيدا

 ىهايندلا مز. ههجودننا مّركسحح ىلع مالكىفو ةدانلا تكرتو ترفنامنادارألدعاذادسحت

 « ثلا نعد __لجرلاو ىرهزالا ةغلابملا ةشبأنمءانبلا اذهو دومملا دوما دونكلا دولا |

 ريعبلاد وح و كاذ نعدسحمك لام و كل ونا دحوتد وس صياضمو اأو اق :وخهنعّدصاذا ظ

 هم مادا نيقاسلاونيكر ولا لذ

 حنسشهإَصف لدعم «* ع عرج دوما فاصاهدو قب

 هح رخل بسيف اهداو شكا ذاانبجتاشلا تكتش الاخ و ةتيمنحرف لالا

 هسف لعجاذا هدّمسومهدّرفريسلا نالفدقلاقيو رعى دورسودوسدوعلا اذهقلاقو

 ءانلاكيرحت ةدود مح ةدودح لصلاة دود ئشلا نعداحهلوقفىرهوملا ادومح
 م

 حاوي مهل أوقكو وح دابحىد بح مهلوق و َّق وهعص درع لواعق مالكل !ىفسدلهنالتنكسف

 نزوداسحو لسىأ ىدبح دامح ىدبح ملقلاتقلاءاجاذاف هسهجوهّللا مّرك ىلعةيط> ىو

 لعولان رك ةدقعلاةدّشاو ةراغللمساحافو ىعستا ىأحاسف فل ثمكاذنموهماطق

 ١4 برعلاثاسل كلا 60



 ها "رلسلسكس وماقلا

 ” (مفح) © لادلافرح « ءالالمث 2

 اما رحمك ضرع اكدقا ه. ناهعال ىذا كَ رمل ل
 «ب وهلم

 اما رم حاح فندي لهو * هقأ مو تو اولاقو

 | للا سو فابشلا بون ثنافممساف تملا ءبوشلاامأو قت ارعيوشلاوهاذه سلو

 تسلا ادههلوقل
 و 65 هوؤص 8و

 رورُعل جاهم د همهدابتدو ىسجىذل ناو

 ْ . نلعث سابعلاو أ هلدشنأو
 ه موو ع 3 و س 5

 ريقفلا ىلعماللاءلكد و *«. موقع لكس انلا حي
 ريمالك ةسمتلاب ىو « هواراذا غلا عسوبو

 ةمقلعن ب يازخْن بدمج سداسلاو . ةثراح .وخاىراصتنالا ةل سمنيد_ سماشلناو

 ادجرثك ا ىأ دج دوعلا لثملا ف مهلوقو ىرمعلا ىهمتلا كلامنب زامرحن بدت عداسلاو

 رعاشلال اف

 دج دوعلافتنأالاتدعالو « اقياسريللافتئجالارجترف

 دزالا نمنطب ونادمحو تارقلا فروك ذملال فلا مسادومعو  مدتحا باكا دما
 بالاك ىاريسلا نعد رابع هذهدمكملااهل لاقي ةهلسقود مت اهالاقي لق عجن دم احلا 4

 ءاهلاه تنبح ناكفنيدمكلاونيدمحلا نعم دماخلا نا ىدنءىدلاوهديس

 اذهاويكرودمح راس ا بجلا او لكل عجو ا ذشهنكلو ةيلاهملاك ب سنلا ىءاننماضوع

 درجلا لبقو ةأجلادرجلا درج هب ورع روك ذم كلذ ل بلعتو هيودجاولاةفسالا

 و م>5و

 دوححو تندد س وة . ودل عقو ريغصل طق لاكءاعودومتا ( دد لوح رداع الر

 هبوسسدشنأ مسأ

 دوك نب ورعو ظافملا دنع 0 اولعدقهتنا قلخ مرك أس لأ

 اندواحي وهوهدهعتىأءدواحكتى 8 (دوح ) لب وطلالمرلان ملسملا د اورعوبا

 0 حاف رسال ىلا 5 ماد ا
 و
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 | رطاديدش مدت دم مون وةدجترانلاارغلا اهتمدَح اهباهتلا توصي رصتلاب رانلا ةَدَجو

 ١ ىلارعال نبا نع سانعل اون ىور ىرهزالا (دنح ) ضوالا ىف قردكلاءاملاةسقب

 ١ نعمهلوقنمدسملا اهسح ولاه بيرغفرحوهولاق دوتحاهدحاوءاسحالاا دنا لاق

 اذ اهنا د

 ل دس لح ريح 0:0 21:2 9بفراربا+

 دع ميرو "0 ديف طب

 ف



 “و (دج) لادأا ىفاوح دب ءاحلالصف

 قلخنا عسجهيفددمحىذلا دوج مانقملا هثعناوثي دما هنمو .ةربشلاعضومف ءاوللا عشت |
 ناعىأ ىلعد مت نالفو ةعافشلاوهل.قو فوقولا لوطن م ةسحارالاو باسحلالتل

 سابعنبا ثب دح ىف ليم نبا اههفامرثك اال |وةيوءايشالادجرثك يهل دس

 هلوقك ةدئازلا ماللا ماقممىلا ماق أمكلا همف مدهتاو مكل هاضرأ ىأ أ ليلحالا لسع مكيلادجحا

 اذا ادهم لت د_هشوا دج نالف ىلعتدجردا اونلاىفو .اهيلا ىأاهل جوأ كب رنآب ىلاغت

 كاذكوٌئدت اكدمحيو ىنعملا ل دمحو مهلا كناصس ىلصملا ل اوقوامرأت مرأكاذكو تضغأ

 تأت لاخلا نالت أدب ركذىلا عع لومقلا مسي تدب تلق كن كا دال نتا مسد ىفعابلا بلاخلا ظ

 ردصملا نءلودعمهنالرسكللا ىلع امناواركشوهلادج ىأن الفا داممهلوقو ٌئدتس كنا

 ءادِجو كلذ لعفتن الاداج فاعللا لاو كاراصقو كامئىأ اذكواذك لعفتنا كاداعسو |إإ

 نبانو لرصَقىأ سأرباسأر هنموعمتنا كاداجواراصقمانعملبقو كدهج غلب ىأ

 كلذ لعفت نأ كناح ىعمصالا ىلارعالا نبا نعى اراصقو ىقاعىأ كاد عفأن ا دافي ْ

 نينمدم<امةناغمانعمةداهولارصقو ف درطلا ضع ءاسنلاتاءداخ ةلسمأ تلاها داجسهلثمو ظ

 لوسر نطصملااندسعءامسأن مدجت و دمتو هلثم كانانعو ادام ىنعم كامانْعغلسقو اذه
 ىذاادّمماو ادنجنو ادجيوا دبجتواداجتو ادماحو دجنأو ادم تمسدقو لسو هملعهتلا ىلصدتتلا

 ا نحال ةدومخلاهلاصخ ترثك |||

 دمجادا ولام نقلادجاملا ىلا اهلالكثاكنعللات تس لئلا

 ددباو هو ليما عاجز اشن نيد لوألا ةعبس د مح ةملهاا ىف ىعسن مو فرب نبا لاق
 ةراوتعني دمه اشلاو لاقعوس وسلاح يعي راو عنتوامك قدزرفلاهملا عجربىذلا

 نيد عبارلاو يح < نيد ىبوالا الخلا نبةصحأ نيد ثلاثا: اكل ىنبمللا
 هنمناط ناكد قو هنفسقلاىرهالوقل كاذب ارب وسلا فو رعملا علا كلامك اركت

 لاقفىافاسرفهعس نأ
 - 0 0 57 ص 5 نباص ساي سا
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 اًماعف اماع ا 5 ياا 000

 م : 2 اماعطلا قوذنام هلأ لع + .ابنكىسمأ ىفقلا] نعا نب



 ملا ةدمهت تسل ماعط و هل أوق

 حرش ف ىذااوزصالاءاذك
 تسل ماعطو سوماقلا
 هدمحالىأةدهحتمدنع

 (دج) 2 لادلافرح « ءالالسف 5

 لأ مع هنالوارم ةداشالاو ةمعنلار اهلنا همفنالركشلا سر ناك امناوناعالا سأرصالخالا
 لمقو ئدتبأ كلدمحب و ىأ لدمحب ومهللا كناكسءاعدلا ثيدحىفو ةدايزوركشوُهف هنم

 دجلاءبيسم مدستلا ىأةسالمللوأب ب تللواولان روكتوواولاف ذك دقو تحس كلدمحو
 ع 1 0 9 دى هات هدم ع

 م(راك ًاهدوحي سانل ادمعتي نالفلاقيوهلثمدا جل جرو دج ارشك دج لجروهلسالموأ

 لعدماالهنا عملا سانلاىلا هدمت الفدسفن ىلعهلامقفنأ نم مهلاثم أن مو دوم هنا

 لاقد ءادوجشدجومدجاوهدجو هدو سانا اىلا هناسحع | ىلع دمحامتاده_سفنلا ةناتحا

 ىأهتدج افاذكعشضومتنأ ناو امومذموأ اذوكث هان دحو ىأ هانمتدأو هاندجااف ان الفاشتأ
 : مادو

 ةغلل امدهفةدمج 1 م رالا دم اوماع مد هاكس سضراذا كلدو اقفاومادوهث هثتفداض

 هن ويدس هرشنب لو هبهذموهلعف ىب خراذا ل حرلا دج مهضعبلافو اهدج لاش دقو ةحصفلا

 دج ة أ سماودج لحرف ار ءالا نا زيدل سس ناسا هنمجأو هقح ىطقوو ارح هد

 « #1 ره ل مون ادوج دعو

 ادجاعسصنيعلااهيفدانرتو * اهسغنمويتاجوزلا نمتناكو

 دجلاىلاءرهأراصل جزل دج هتلعد مك ام لعفلجرلا دسأو ىنابعللا نعد ةلزنمو
 ىنثعالال اق ادو#تهندحو هتدجلأو

 9 < ه7هع 7 4

 قولت حاوللاوتاددغاهل د ةمرصس مالا,ت دجضذا تدجاو

 ا فع 58 7

 لحو رعهللا كلدجدسعلاو دمحيال ىأ دش تسدل ماعطو ادوهممدتعراصهمأادجأو

 دجلا نم غلب ًادممحتلاو زا ايليا دلو طم قب[ يتن وت ديمحتلا ىرهزالا ةرمدعبة ره

 ”لدنمل هركشأشاكنلادلاو ى كا رسوم و اةقداق قاو
 ه9 صام سم

 كنلادجنرعلا لوقو ىرهزالا قس سلال د هناكر تدماحتفهيتفاطو# هلوقو

 همعك_لاركشأ مهضعب لاك و همعنو ه.دانأ كلاركشأ هريغلاقو دما لسد أدق

 هللا كءلادج-ابتكلا فم هلوق عمل .لخلا لاك هاضرتىأ س الا اذ ها دمك لهابب كيث دحأو

 رعاشلا لوّمكهثا كءمدجتا أ

 ارو 67 ه*-5

 بكنملا لهو دولا * كرب فن عارذ واو

 هدج ا ىأقاللا دج ىادبأأ السلا يلعب كقرزبؤ عمد يؤجل زك ارب عمدرب

 ثيدحلاىفو اهابا كن دحتب لجو زعدهللا ةمعن كيلا دج ا هانعملسقو عم ماسي ماها عم

 برعلاو قلنا سور ىلعهي هنرهشوةماسقلا موهدجلا,هدارغنا ديرب ةمادقلا مو ىدس دنا ءاوإ

 ا د



 ١ (/دج) 'لادلاف رح +« ءاحلالصف

ْ 0 9 0 0 

 دشنأو بلعتهاكحاململادكحلاو هسنععجر مم فورعملا نماسشلعفاذاهدكحىلا |

 ٠و 9 هو و

 ه>9-25هو ه ى”وس -وو

 دكحر شر خاف جيا د دلت اشف ويا

 قلدنا ءيسلاد قالا ىرهزالا (دقلح) قد صدتكو قد صدك فوه كارعالا نبا

 قالخ ةة دوس ل مدلا ضشدجلا (دح]) حورلالمقثلا

 ىلعوهامنافهتتدجلا,تأديبرعلا لوقامأو نيملاعلا برهتيدجازيزعلا ليزنستلا فو ةَمذملا

 عامتالا ىلعهلادجلاوردصملا ىلعهتندجلاٌىرقدقو نملاعلا بر هتادجلا لوب تأ د.ىأ ةءاكملا

 لوقي نممهتفودبلا لهأاماخ هتلدملا عفر ىلع ءارقلا عتجاءارغلا لات عابتالا ىلعهتلدجلاو

 عفريفهتلدجلا لوقين ممهنمو لادلا ضفة هتادسجلا لوقي نمم_نمو لادلا بصن,هادجلا
 قرات الاوهوروثأملا هنالثءا ربقلاوهعفرلا لاك هنأ س ابعلا نبا نعئىورو ماللاو لادلا

 نمامأو ا 0 نويوح الاول هس لا

 ال ا ولاق ةرسكلاةرسكلا اوعمتاف 0 اهدعبةمض

 نعود نعنوكيدجلا لع لاك ةمدردغل ىهفتارقل ارمغى هشدجلا ا رقنمكاذكو اهبأسعي
 امهنب قرشب لفركشلا دهلا ىناسعلا !لاكو هرك ذقآ سود. نعالانوكالركشلاو دي ريسغ

 دملءانثالانوكءالركشلا ىرهزالا لاق .ءانثلاهتدجلاو لاق هتقركسشلا هتتدجلا شفخالا

 هسلعءانثل اهنئادمف لج .رلا ىلعءانثلاءاد انوكيو ةعينصللار كش نوكيدق دجلاو ابتملوأ
 هدوم لقدم يس

 ةدسمشوا دمتو دج دج دقو ركشلانموعادجلاو لكلا تلمثىتلاهمعنل اركشثوكيو
 مع ه- مث 5<

 الوعشم عملا فثاكن اوءاهلا اهفاولخدأةدمج ىف الاو دجودومخوهف 0 ةرمجوادسكو

 نمديجلاو نييثعملاٍبراقدل عاف عع و هاعلوعفم ىعمىقوهاماوهش ةدشرراهلاربشل

 دو#* ىنعع لعق ىو بما ىفسالا نموه دو لاح لك ىلعد دوما ىععس دّةنو ىلاعتهنلا تافص

 اذ هىفلوعفمةظذلو لوعفم عع ل_عذلوصالا ىف ةظفللا هذه (مركملا نيد لاك
 ادحاو ىنعملا ناك ناودو#شىنغعدسجتلقو اهنعتاد_عفنامالا عسطا.منعوبني ناكملا

 دجلاو لجوزعمللا ىلاعتس يدقتلاو هيزنتلا ض<#قياطبالانهليعفتلا ىف ضافتلا نكسحل
 الوهثاطع ىلعو ةيتاذلا هتامهص ىلع ناسنالا دمت كنالام_هعأدسجلاو نادراةّممركشلاو
 ةلك نأ مهدمحالدبعهتاركشام ركشلا سأردجلا ثيدخلاه نمو هناهغ_ضىلءهركشت



 ظ مك لادلا فرح ه« ءالا لصف م

 رهزلدشناو بوقعي نعمانسلا لص يكمل ا فو مانسلادفحلاو
 دف يغاهب نم اهرهظ ىلع * ىتلحرو ىريس قي ميلا

 تبارك و عاركح نعرهوم ابحدرشمل ا ((درفح ) عطقلا عب رس تح فسو

 مهيلعش فيو سانل راسي وهوالا هارتالىذلاوهو لضلا دعما ىارعالانبا (دلنح)
 رغرادشلاو

 ص ص86
 دلغالوكإ رقىذة هك #* ةهنغركيل ق ىقأ قل ب 06

 قتوادعلا لاسم ادمحلا (دخ) ءاغلانهاورو لاك فال داق هج -رتفىرهزالاهركذ

 دئاقحعجلاو دع اوهو دوقحوداةحأ عجاو َنْغَصل ادق اهتصرفل صب رتلاو ىلا

 ١ م كدهلارفضوب أ لاق

 دئاقحلا لج نوُمصالىثغب #* مهر ودص شح موقد دعو

 سمس ت هو < و © سيو ساس رع سل

0 - 

 ٠ دق اولعنلا دقَحا دقاسوهفاممفا دقحوا مح -رسكلابدقحو ادق دة لعد ةحو

 مد د د و رص

 ربرحلاف دةكدقحتو مسالا

 و 204 دودو 5 < هم

 اجلا ريع رعد 35 الخ - نهلاصون ا ندع

 تمص 5

 ادقاح هريص هال اهدفحأو لشمال نميزضلا اذهب جو ام ىلع د_ةلاريشكدوقح لحرو

 لاق اش رخكرلف عطقنا اذان دعملا كلذكو ستحادقحأو |دةرطملا دس نزاع هدهد و

 ًاشلنملاذادقاحندعموهتلانمتهذو:ونهنمج رذاذ اَدقحأو ندعملا كة ىارعالانا

 مومالكنمهتلقنفرحلااذهولاك اود لأ .ثندعملا نماوملطاذا موقلادقحأو ىرهوملا

 هنمعيمت الاوهلقومناهنفُلَعَدْتمَللا (دلقح) كارعالا نبا نعلصالا دعما هعجس أ

 ا 00 * دم 11 رهز لاق

 ” تم وسر 101 قي لضلا 5

 ءافلا.دلغالو ىلارعالانباداو رو فيعض ىمصالا لوقو مالا هنا لاكن ملوقلاو ريشز
 ' ا 38 و

 دكحلا (دك) مهيلع شفي و سانلا ناشي هوالا هارتال ىذا اوهو لخلا هنا هرمسفو
 ةمض 5<

 عجروم وسي و هثسهيام لعهصرح دنع كا ذه برضي هك ءوسدمعىلا بج لثملا فو 5-5

 ىلا



00 0 

 ا

 اا“ (دفح) لادا فرح ه« ءايم الصف

 لاقو رابضالا ههمنًاهتلادمعنعىورو مدخنامبمنأةدفحو ننهلوقؤدها2نعىورو

 دعاقلا لم دفاحد حاولا نالاناوصناكد ملا لس قولو ناوعالالاقيوناتشالا دم اءاّرلا

 كناعأو ك لعوئن نم كد ةحاقةدف طا امأو كن ونبوكونيننبلا نسا لاقو دعَقلاو
 د_ةفكناعأ نملاق ةدف-ونين.ىلاعتهلوقىفام_منعهننا ىضر سمعنا نع ةزجولىودو

 ةأرملاوسةدفحلا كاملا لاهو ب تعمسأو َنهلوحدئالولادهح * هلوةتعمسامأ كدفح ||

 ةد.ذالاث للا لاو كداودإوو ٌكداو نم كمدخ نم ةدفملا ةمركعلافو لوالااهحوز نم

 2 مو - 5 .٠ .٠

 بعقل ةفرعن ا لافو تبيلاق نيوالا مدخ نهوتانبلا ةدفحلا لدقو داولادإو

 دفحتو يس ك.لاوهلوقدتمولاق دذاحوهف عراسو هسفعاطأ الع لع نم لكشف ناوعالا

 منلافةدفملاامىردتلهّرزامتادبعلاهلافرز نعمصاعىورو ةعرسلات ادا و لاق |

 باصْدقا رنا ىلكلا معزو مصاعلاكرابصالا مبنكلواللاههدلزداوومدلو نملجرلاد اح
 برعلا مالكل عبت أ وهفناوعالا دفا لاق لمس نيا لاقو ىلكلا بذكواولا ناس سلاف ||

 لاق راهصالا لاق نع

 كك لسا اها #* تحصال ىندع :واطىوسفن نأولف

 دوشحد دوف دبعم مأثد د فو مود ىادوف# لحرو اعجة دم 7 .ودفاح مدح ىأ

 1 هدو ع 7 و0”< 5 2 ع .

 دفاحان 1 ميل اوتدف>لاق. هتعاطقنوعرسوهنومظعيو هءاعجأ همد_< ىذاادوفحما
 م 2و 8 7 -- -ِ

 ناقل ا ودا لاو دوف منلا» ةمأثيدخهنمو دفاحعجةد ةَحيودفَحَو دوفحتو

 ككرلاءاطباوه ل قو بيخناكى تملا قوفنادملا لسقو تسلا نودوشملاق دانحألاو

 هتقانفصي ىثعالا لاق لّتكملاكل بالا هن شفلعتءىثدفحن او دفشاو لغفلاكلعفلاو

 ةشسع رهشلافايفطإو نةَسَو 3 القنا عمزيضرلا ىدا وغلا اهاش

 دقوهيلاكبلاكموهل_قو مضر مت املاء. ىونلاوغوٌح وضرملا جضرلاو ىونلا ىداوغلا

 يعل اطعاوتقو م يونلا عم مورا د رشلا ل دشع وعلا ءاطعادتع :لاغم ٌيضرلا ىداوسلا اها
 فكارعالانبا نامزلاو أ ناكملا مهو ىلعفاهصتف نموهيلةعبامم مدع مملارسكن خ دنت ىو ربو
 ى ,ةم وو ىو 3 و < وم و يه 2 ا

 ىلارعالا نا دفحاهدحاو همشو نوثلادفاختو لقنقلاوهودهفحلاهم»او لاكم سقوأ

 لصالا د ذّدكاو ملارسكبدف بولا فرطل لاقي لدهن نبا. ىلا دغلاو ىثولا عانصّدَدََملا
 5و 5 و 8م هس 5 ومس 0 ١

 هلصوهدّمحت لحرلا دو لصالا رة حناوركحناو دفن او دة اوهو ىارعالا نبا نع ةساغ

 ناسا اومدقت تءمساوهلوق

 هاررش ناّباو رامهلعلف

 موي عع

 جلا ؛ئضرلا ىداوغلا هلوق
 اشدنأب ىذلا لصالاب اذك
 سوماقلاحرشف اذكو

 نأ ى سعف رّرحولَمْأتو
 ها هلعرعتملام ىلع رثعت
 م وىييحم



 دقح)-  لادلافزح « ءاالصك5 2020م.

 ٠١ و 2 «ةرم ص 2

 رّدعملا قالختانر رفع ىرفذب 3-3 لئاحد عا قوربلاداصح ناك

2 14 

 رطقمسف ب بيحت» 00 ا لات ةلقرعاذاامارتة نمرلعب امهش

 0 فرط لعل 3 ضرالاىف طسم بصقهلتدن داصخلا ىمدالا ن عىورو دوسأ

 د :ايرضتل صحاب .ثلاكو شدحولار وو فصوىفةمرلا ذك دسشناو

 هي هَ 4 0 0
 ىرهوملا دضخو رمسكتو شن اموهودضللاو ىوريو «دصخلاو توشلا نم ماطح هنف 23

 ىلا ةحملللا رئاثضحو 1 هر :دحاو رص دصلاو ىصنلاكداصخلاف نان 0 انا

 | بكت لهو ثدخلا ىو ىرهزالا لاق مسيلع دب عطقو نال س انلافلبقام وهثيدحلاىف

 ش مالكلا نمهنوعطتقياموهوةنسلالا هتلاقامىأ متنا دئاصحالا رانلا فيهرخ انم ىلع سانلا

 هعطتشاموناسللاهيشتوذحاذا عر زا نمدصح اماهبشن ةدصحااهتدحاومفريخال ىذلا
 ؛ دصاو>ودوصاح ىحي نيدجأن عوج نبا ىحو هدصحىذلا لعملاد_علوقلان ا

 2 ثةوعء و ةريودصس

 شده اوأنادمفحوا ده ْسيدَمح (دفخح ) وهام ىردأ الوهديس نا لاق هرسسقت

 دس صور و رام س

 ' دشنأو 1 ليست اودسرللا دنا عهزإلا مدجاد دفع دقموعماولمملاو

 ةضصاد <

 لاجل همز همك #* تايد: قلوس لولا دنع

 لاق ٠ ةسمدخلاو لمعلا ف عرسن ىأد غش ى_:كيلاو ر فلا تونقىفأر قدر عنعىورو

 ثللا هتعاطد هلل ل معن دف و ىعسن كملاو عم لدقو لمعلاوة مدخلا ذل لص دمبعوبأ

 فيلا فصي ىثعالا لاق ءوش لكى ةعرسلا دافتح الا
 دو 9م

 لقصلا ديه الجداجأ 5 ةيهوذعقولادهتحمو

 هنع هللا ىذررع دس ىفو 0 اوهولاق ماللابعقولا لفتح هريغداو رىرهزالالاق

 الاه ةعرسلا دمك اومنراف اةاضرص ىفهعارسا ىأ ه دهس ئتش لاو ةفال_كا نامعهلرك ذو

 ةغلدشلا فودسعو لاك دافحريعبو ريسلا كرادتوهو انا دم وادق ميلظلاوريعبلادقح

 ىحارلال اك عارسالاو دفا ىلعهتلج هتدفحأ واداقحا دف كرس
 3 < ع 7 و ف ةهمو

 اح أو ناش نوهببحا #23 0 لا ءاقرتسدي | لمح

 روع م ع

 ادنحأس هدهتلا ىفو ىععدفتح د اسلم امهيريسعنادفحأ ىأ

 دفاح مهددحاو ةمدلاوناوعالاةَدمْطاوُدْعَلاَو امهزيغادفحأ نوكبدقولاك 1 و

 ءادقح عججلاو داولا داود فللاو رابصالا ل قوهدالوًادالوأل قو هنانلجراةدفحو

 ىررر

١ 



 14 (عدصح) لادلا فرح ه« احلال ص

 و < ©

 دصح لا او معأ هنال مص حاج لا لوقو ىرهزالا لاك هر ٌريلا بحدارأثسللا لاق وديصخلا

 ىشعالا لاق مهلتقا دصح هدص مهدصحوو لحما رسكلاد

 ١ وفَسْكناوُرالاالاةسقبالو 5 مهدصص ى دنلوب اولا
 و م

 ا 7 ا 0 دست نان قو

 هوت ا يرق نما ط فو دوسي عر ا

 ةلوقكلذكو عر زلادصح نمذوخام مهلاصئتساو مهلة ةىفاوغلاو

 و ؤةس <

 مرصلاهيى ايام موقتالف 0 اهدصحو بج نمهتلااهعرزي

 امناولاقانّتغل ىهل او ةيسطى أن عفلاعللا هاكحا د صح لجرلادصحو اهتمعواهقلتع هناك

 راتوالا ف ةعانصلا ماكصتساو لتفلادادّتشادصحلاو دمعوهامارثكصالا ةغلنال اذهلاك
 ى هدو .-ء هو رع أل دو ع

 ءيئلاردصمدصللاثىللالاكو دصحسودص#تو دو سمح ل عوردلاولابحلاو

 عود <و ماو ْ

 لوم كم ىأدص < لدحو عوردلاورانوالاو لابملا نمهتعنصوولتقمكحناوهودصحالا

 كلذ هسشتلا ىلعهنيدس همكحم ىأرلا دص#لخ .رو هتلتفل لا تدصحأ وداصلا ما
2 

 ىءهيوزؤ ع
 دسللاو مكحدصع سم ىآرو

 ل 3# 520

 خ1 يب رسل ريب لك

 دصحدصخد صح ا ديدشلا قلل لاقي 1 00 مكمهسا اذا فصاقساو
 هدوورو <” <« ع هو

 رتل م لئفلاددش روكا
4 - 

 ءادص> عردو هنضعت اما دضطساو ءادص ارم ارورشم تلح رت لاكو 3

 ىلعقارملا فتش تانداصتلاو اورفإ تار اؤمج حا ىأموقلا صيخماو ةيكهل

 روف صوف ةمرلاوذد لاق طمسسلا هيشيداصحلا ةفدشحو أل اقو غلا طبخ روفاملا هَ

 لطخالا لاه رضوا تامتدسملاو « ادنغالا قتل اوفو انا ىدحو

 9و 0-2 1 مه مع و 2
 دص+لاوتوشلاهششاو-ىو * هش ءاملا ناب هن ل طق

 " ود

 ةوسفن ا لوقهنموءادوس ةمحقو ريلاداصحو ىرهزالا

 ( ؛ برعلا ناس - 1



ٍ 

 0 لي ال يا ا
8 1 

 (دصح] لادلا قرح #24 ءاجلا لصف : ا( مب

 نادم نم ّدشاحو رطم ىندأ نم لست داشح لاق ةنافةريغوهدس نبا هركذام فلا اذهو هه ٠ ' 0 . 0 هعدا ووو و .٠ .٠ .٠ .٠

 أ هدا تابنلا نمدريغو عرزلا صح تابنلا نمدوحوربلا كْربدَسَملا (دصح
 وو 5<

 1و نفعت دصتفلاو ديمو لحملابهعطقىفامعلاا ن ِِء اداصحو اداصحو ا دصخ م دصخ و

 داصحوةدصحم وق مدصاح ل جيرو كب ا لا دسصجود وضخ عرززلاو

 دعيدوصخناربلا و عرزلادسمحلاو ديسصملا وداَصللاَو 7 وأداصملا ةدامكلاو

 دشن ودصخام

 لقالّقلا داصح نماضر َّنييلع د ىضأاررع رلا حَرطت تا دعقمملا

 1 لقااقلاو اهعههدنع| ,ميحنمرثانتامةيريلالوقملا داصحو اهترمةرحش لكداصحو

 ا قو هحهدع هنمرت انتام لقالقلا داصخدارأو اهماك اكماك ًااهلو مسعسلا بح احم 3

 ْ عرزلاو ربلا دصحأو لوعفم ىنع ل دعف دوصخلا هصخلا اهدصح نولك ان ناس ثيدح

 دصخخساو عر زل ادصحأ ىلارعالانبالاقو هسفن نما ذ ىلا اعددصتتساو نص نأ هلناح

 دصخ امال ةعرزملا دصحلاو لحما اهنم نكس: ال ىثىتلا عرزلا لفاسادمصملاو ءاوس

 ىديالا هتدصح ىذا دصملاو . دئاصملا عجللاو اهلكتدصح اذا ةعرزملا ةدسصملا ىرهزالا

 اارصللاو متافوه يس ىتاادمملا او ه,تراطقح اررلا هتعزتتاىذلاوهلسقو ةغش>و أ هلاق

 ةغباتلا لاف فجوتابنلا نمدصحأام
 هو 5939 دبل <

 دصحلاو تويملا نمماكرهبف 3 بحل عرتسداو لكمدع

 "| صام لاش لا راد 1 ورم فر راوتر اولحوزءهلوقو

 هنآأثددلا فو داصملاوداصملا نمناذسهو فالطقو فاطقودا دجودا دجوزازتبو زازرجو

 لاه "ميلا جيك ةلاداضحلا 0 ا

 نعىمنلبلاقيو ةقدصلانمرارفوهفالل كلذ عفاذاوهداص- موي هقحاو اوىلاعتهلوق

 ىلاب>ًالوالا لوقلاودسعو: لاك امل او ا لا بيصصتن ا ماوهلا لحال كاذ

 اذهناىلاعتهلوقلثموهوهسفنىلا فضأ امتاذهءارفلا لاك دسصملا ٌتحوىلاعتهتنا لوقو

 فيضاقديرولاوهليخلاو ديرولا ليج نمهملا برق ن ويلا عت هلوقدلثمو نيقلا حول
 بح اهفانش أو ىادصضللا بحوهلوقبصن حاجزا لاهو نيممالا طفل فال_ةخال هسفتىلا
 تنلابحولاق هناك دحام لكوريعشلاو ةطنحلا نح نم تانقيام عسج كاذب عمف ديصخلا

 تناول ل

 نس 20م

 7 ظ3”ظ00070 | و92



 لاقيو ةرواشملاوباطمللا نم هلعامةطاخناوةمطخلا ةمطخما لمقو حرورتلا عودا نوعمج
 ىأسانلا نمْدسَحنالفدنعو اهاتمادعّتسمىأ ادشتحالفت واد شاحالفاحنالفءاج

: 

 ا

 . 7-1 دقهتفاضاونبحأو هومرك افموقب لْزئاذا ل حرلا لابو نرتن ضر ذخر ملا لأ :
 دشاملاو هماركاوهفاطلا ىفاوغلابوهلا وطلتخا اذاهلاولمَوهلاودّمسءارغلا لاو اودّمَحأ|

 فاكلاب كشاحلبالا بلح ففورعملا ىرهزالا كلذ. ماسقل او ةقانلا لح ,مشالىذلا ْ

 35 وو ا 0 3 ا

 رطم ى دا نم ل. ستداسشح ضر اوعرضلا نإللا عجة سعي رسدوشح ةقانوهتلفحا دوش

 10 ١ (مدشج) لادلافزت « ءاجلالسف

 ةعاجلا د اواوعتجاىأنا ارّقلاثاث مك رعأر قاسى ئافاود_ثحا صالخالا ةروس

 ا رش جدم دوي جو هدشح فاح أ ىلا امهنعهتنا يذر نام عىف لاق رعد دحعو

 ضاومىأ ب طاخناو دشاَملالهأ نم احلا ثيدحو دشاح عج ديدشتلاو مضاد شملا

 نيذلا ىأ خالك اوهباّتملاكس اهقريسغ ىلع بطان اود_ثملا عج امه ل قو بطلنا ودشملا

 نمي تءدزعدودلسرو ردس» ل مالا قوهوكرظول الاه :كاودتتسا
 .٠ .٠ . . 2< 9 - ع

 ثددح قو ميفعاطمهنالهتمدخ ن روف سانلاثاك اذاد وشك لحرو ةعاجىآسانلا

 عديالىذلادستحناودْسَملاو هملا نوع و هنومدنع هياعصأ نا ىأ دوش دود بعم أ

 ىلذهلاريمكو أل اق دج هعجودشاملا كلذكو لام اوةرصتلاو دينا

 0 #* 0 رحم

 يل كيبل ترن طمال ب رئاكار انج اوكا انو وذم ادت حملا

 < اوس 9 دي

 ىنععاوش كو اوكّنَسو موقلا دّسحلاك دسعا.أن الا هعضومىف هرذقاسولادلادغاحال

 سو عدت قع لوس ةفصش دح ىو ىعملا اذهىف فاكلاولادلا نيب عمف-دحاو

 لاشو هلعنوع: < وهنومدمراعصأ نا ىادوش# دوف ةصازملادبعممأ نعىوربىذلا

 هدشعانلاهعرضوةقانلاتدّدحو اوبهأتوهلاوعم منت درأاذا نالغلموةلادشتحا

 امناليقو هدس بالاك اهؤامعطقن. الد شح نيعو ءاملا سنيهلا ليلا هلم دشحداو .

 داتح ضر كاذكورطم ىندأن م لس ل تضر أت مكس نبا لاق ميمعلاوهولاق دم ىه

 ترثكو لمسلا دعب رس ةيلص ضر تناك اذا لءاسملا نمداش ارضنلا لاقو. حام داهّرو

 زيثكر طم نعالا ل سنالداْشح ضر ىرهود الاه اضعباهضعب حو ةبحرلا ىفاهباعس

 ىنازكم الز ضرأهلوق
 ىذلاو طضلا اذهب لصالا

 طيضلا اذهب سوماقلا ىف

 ةبك از ةلزرن ضرأو اضيأ
 ناكملا فتككو عرزلا
 ليتسلا عي رسلا بلصلا
 3 يصمم هما



 (دشح) لادلا فرح * ءاحخال صف : 13

 ١ هز اهني. مي .٠ نا

 ررضكس دلو راض هناربخاف طش نارضناكمنلاسقف طبغلارضب له لئ_امل لسوهيلعدتنا ىلص
 الع راعي رهشلا قروب رض طسخلاو هخأنعةمعنلالاوز هحاصىت ىذلادسملا

 باكلاظفاحنوك نأ ى# وار لسسىفهنم قم .الامدتنا هقز رين ل حرلا نتن نآوهنيتنثا

 ىنآرقلاىلاتو أ هلامىفلاملا بح اص ززربنأ الو زابنلا فارطأو لمللاءان 1هواسفهتلا

 نحلافصيلا# هاناددس-و؛ىشلا لعدسحو ىلارعالا نا لاق أكرشقلا دسللا لصأو هظفح

 لع ال كاد لا د

 مالطا اوبعت لق اولا ف « نأتوُنم كلقف ىراناؤلأ ا

 اماعطلا سئالا دسك بع #3 مهنمل اقف ماعطلاا ىلا ٌتاَقف

 ئشلا ثرخلان رعشل رعشلا ىرينبا لاق لصوأو ف ذف ماعطلا ىلعدارأ نوكينأز وحدقو |[

 ىلعلدتساو احاصاوعىورنمةءاور ىجاجزلا مساقلاونأركشأو ارش طبأتل ىو رامبرو
 اهلوأودي ردنبا ىلعاهتأرقكلذكول اق ميملا "ىو رمال تلا نع, كان

 اماقماهبديرأامراد 0 نهود تاس دقرانو

 هركذياحامصاوعهب و ريىذلا نال ةاو رلاةذهدغلستلوأ ذه مساقلاونأ م هودق ىرب نبا لاق
 ل

 نمو برأمدسربخ باك كلذ رد قاسغلا نانسنب عن ىه موءالسا ىور ىلعاهلكت ايس أعم

 تايسالا هل
 حان ارمستدق لدللاث در 8 النا ىداوبعشي كلزن

 احال منلاو احّدلا ّنَحدقو *« هبا قثل و يشاع ىلانأ

 احامرلاو مراوَصلااهلزهأ + ىأتفوسارومأ ىثدحو
 تنكناهللافدسح ب رعلا نعىنامعللا ىحوهدسن الاف برعلا بيذاك ؟نمهلك اذهولاق

 عسنش مالكوهو كل عامسقت أت نكن ا ىلعهلن اهسغتنولوقب اما ذهلاكو بيرغاذ هول دسحا
 هلع ىازاجوأ دسحلا ىلعدقلباعدارأ أ يلءاذه بين اوكلذ نعل حي لوز مت هللا نال

 اودءاكواودمح و يهعج مهل د ووش دش وتلا تا .واوركمو لاقأك

 رمح د حاولا نوإ اوقيالقو عسجلا فل معّتسي لعف اذهنيع :رصاو باج افاوعد وأ نواعتلا فاوف>

 نودش اود محو كلذ, مايقلاو بملح عربا ىذلاوهو دشاحبلاحاهل ب الل نولوهتي مهنأالا
 صالاوعتجااودّمحاو موقلادشحو اودشواودشتحا كاذكواوعتجا ىأ ادشحيرسسكلاب

 ثيدحىفو عملانامسادكاودمطاو اودشاختوا ودمت اوهلعاودشَح كاذكودحاو

 روج

 ظ ١ اج الاسومبلع نبا لصماوقو اماسخأيةريستل السا: كلذزسي آرب نمسا

 ش 1



 ا (دصح) ' لادلافرح +« ءامللالصف'

 ىأنيرداف درج ىلعاودغوىل ءن هلو5 ف لاق نملوقاذه نمول أقف اظعلا نعنصاب ااه بييف دام د عادم لاه ق1 لن 1 ع فايل عضال

 8 ع ت29 20 .

 هلمهملادوءاما نوكسوةزمهلا تعب دارحأو عاركنعددقملا كمسلادب رثساو لو عنمىبع

 بقل ثرخل ان ب لثمن. ةدو ل ءالعق ىلعءادرح ةدسسع وأ ثيدملا زك ذاهل ةكع ةعدقرم

 قذررفلالوقهنمو هباوبقل
 ريسصياوئمدقناهدارحأو *« لمس معزامركلا كس رمعل

 هو و دوم 011 - 3 | 8

 دفعة درسا .( دقرح ]) لبالا مارك دفارشلا ( دفرح ) ىزتاكدارحالا ىلعمهعمخ
7 0 1 2 0 : 

 (دم رح )| ناسللا لص درسا ىلارعالا نبا هيلا :ونلادقارخلاو دقا ارحلا عجب اورو لا

 ليقو داوسلادبدلادوسالانيطلا ل .ةودوسالانيطلاوهشلبقو ابا كحهاردمرللا

 ةصألاك نوللاو عي رلاربغتملا دما لمقو اهريضوتجلا نم دوسالا دمرحلا

 دم طابو طخنع و + .اهانجينعدمإلا تمير
6 2 2 

 عستلاق ةنجدَدَمَرْمادبعوأ دمرطارحلانيطل لاقي كارعالانبا

 ئمنلاوهونيرغلاٌةدمرماوةاممل افرك ودمر نعو هدم اأن وبلخ ىذ نيعفف# ظ

 هديسنبا .( دزح )) هنفكلاوحاَصَْلا مالا ىفدمرَل او ىرهزالا ضوخلالفسأ ف

 ان وهل يل لو يللا ) 0 0ع راضمدصللاف فلذا!

 لافوهام لس وأ هتلضفو هتمعنهسلا لود ن أى تاذاهدسحو

 وتس وللا مم ٠ دع بيلا عذ
 شفخالا لاق ادوسح اسك هدسح لاقي كنلادوسحلا ةمعنلاو ز نتن أدسالا ىرهوحلا

 دساح ل جرو موةلادساحتو ةداسحو كيرختلاداذ سحر دصملاورسكلا:هدسح لوشن مهضعنو

 مهو ءاو هرابغل الاو. لسحم وق 0000 ا اا ل راك ودم وذ نم

 ارسم نيل الي ا دكفو دارشلا ُلَدسَملا ىارعالا نبا نعىرهزالا كو تودساحت

 دسحاللاق هنأ ملسوهلعهللا لص تلا نعئورو همدصتةةدلملادارقلا 0

 هواي وهفان رقدتلاهان [ىل يرو رابنلاول_للاءان آهقفس و هفالام هنا هان" ؟لحر نيتنث | ىفالا

 نوكين أى تأ طبغلاو هنودد نوكتو هنعلوزت نأ ةسفةمعن هال لجرلا ىر تدم |

 د.سحال انعم ل اقف ثب دحللا | ه ىعم نع ىح<ندجلأ لّمسو هنعاهلا وزى الو اهلثمدل 5

 ىننلان ا ىرتالأ هنمىنخ ا وهو دسسللا نمررض طيغلا ىرهزالا لاق ٠ نسنثا فالازبضيال
 ىلع

 اذك ملاك ًارمعل هلوق
 هه رشق ىدلا و لصالاب

 سوماغلا
 لشهمن معزامريملا ك ًارمعل

 ربكباماد رحال او ىلع

 لش مم تاسقلاو وبتلعدق و

 رسعناونمدقنااهدارحاو

 عقم ما ١

 اذك ملا لصأةدقرم اهلوق
 سوماةلا فىذلاولصالا ىف

 حرر كدقرملاو هحرش عم

 ناسللا لصأةدقرلاك
 ميم ها ىارعالا نما هلاق



 ٠ 'ممرخ) ٠ . لادلا فرح .*« ءامخلالصف 1[

 ةيطبنئهدب ردنا لاق اًطرع صقل امئأس ىلعُد ثلا ةريلملا ةصانحةيدرملاو ىدرخلاو

 لاقب كارعالانبا ع خوك ىلا ىوأاذالجر ادرس ىرهنالا دا احلا عجباو ادي رحت هدرحدقو

 د ه2 . ذو

 اهفةدرح ةفرغو دا رسل نال نماهلع قلبا لاقي وذا رو لا كا

 نم وز او خول ةيسراشلابةلاقيعذاوعوهسدزعتي واضرع ب تسمكلا ”ىدارح

 5 تر قر سولو م سجس

 نمّلوطأ ءاوقض عيناك اذادرحوهف رسولا درحوىدرهلا لاقيالو 0 طببصقلا

 نمةعطقدرملاو رده اوهو ضعي ىلعهاوق ضعب رهظي ىذلا ذمار انوالا 0

 ْ اديربنأ ىرهزلا ىد اد طاامنااطخوهوشنلااريغلا اذهب عمتمأ ىرعزالا لاه مانسلا

 : «املا جرخي ثيح نما ثري فيك ة رم عمامهسعمل جر نعهلأ سيءاج لولا ضعن نم

 00 ١

 - لهاحلا لم تيمعفاردَ #2 انتا مقلاة
0 

 ةمه)9و م

 لسانك اهدرعم تعطقو « اهتاودد د اهذمنحلبقتلع

 ىوتنلاتلغ كب دار ةعطق نمت عطقاذاا, وه اسك لا متم ادرحلا

 || اهجوةحيذلا ديك مدل عطقاعهارق لعف فضي لزن ل جرب هههشف بوما ىفنأّست موابف
 ٠ ايدرحلا 3 رت تاز 1 رس ب

 الادحاو 8 اهدحاو توك نأ قلو اهؤاعمأ ليالادا رحأودو رخعجا ل ةقانلاوريعبلارعبم

 : ىارعالانبادشنأ ةيراقتمءاعمالاو رعابملاتالاهرعاسم ىه ىتلادورملا

 ةيداحناوةاَنعسمنا ف اهدا ةارحأ ضن دَع

 ةنراقلا قئاراقلاو ةسمانلاقتاصانلا,هلوقكا هو ةيثغتمانغتم برطضت ضِش

 فكارعالا نبا لاقورمث لاق 1 درحاهدحا وليالارعاضدورملا ىيمدالا

 : عاقرلا نيالان رق لاف ءاعمالادو 2

 اهاوق و يم ةاولعم طقم 1 اهو سناك 5 3

 : نيكسلا لعوةست نملوقي أ باسر ءات عمم نك ءاعمالا عساو درت لجرو

 ًاطخاذهىرهزالال اق ع ارشد .درح|طقو رعشلا نم هملعام قل <دالادّرحتو حاتحما ىأدر ا

 يأ نيدنلامَرن' ل لا لنقاذنن نمولا 1 رسول ىعرلازالا راق ادرش الار

 هل



 1١ (درب) ١٠ .لادلا فرت م ءام الصف

 5 2 4 - 2 . 3 0 1 4 ع 1
 قونلانمنللا هلبلقلادراخلاو فعضاو رزغار ول اوروملا نمانئنل لقاوريصأو ىوقآ

 دفناذا ةين الا فريعتسا دقو اهرطمواهؤاملقّةنسلا تدراو رّدلا"هلدلقلا قونلا نمدورطاو

 لاه اهبارش
 ه 3 5 7 و مه

 اهتيزرب اهعبش هنوج « ةافلمم ةطاب انلو
 و »يو 8 4 ا 2 ا

 اهنيطى رخآأ بحاح نعت ف #3 تاك واتدراحاماذاف

 هٌماوقضهنريعبل ا ىشماذامئا اوقلا ىفءاددرخلا وهي برسشي ل املا عطر شق نمذختانا نيززلا
 در اربعب نيلجرلا نودئيدسلا فلاقعلا نمىلبالاذخ أي ءادوهل قو ريثكض رالا هيد 9و ع

 نشب نادرا لقو قورنت وتاب 113 وريسغال كي رحت ا

 اذاىذلاد حالا لشق و نما مسن رض ىشم اذا ل صفوه و لاققعلا نمنيدنلا ىدح نضع

 درك اواهريس غو باودلا فن روكي هتاطقةدش نماهناكم اهعضووا ديدشاعفر همئاوق عفر ىشم

 ةسصععطق:تنأ درسا لمع نبا لاقو ةقلخي سل ثداحرععبلا قدرطاى ءرهزالا هردنمم
 اذا اهارتفعارذلارهاظنمةبصعلا عطقنتامناوادبأ اهب فخ لازبالف هدي ىنرتستف ريعبلا عارذ

 -ط
 ٍدملا ف نوكيا نادرو اهتءاذر وضرالا نماهعافترا دس نما دمدساهن اكربعبلا شم

 92و93 وم

 امقديىتلاهتشخر الاقل دج ا دمدعاغ "اك هديهعف رودس هفيقلت ولاق تال 2 رحالاو

 كو ءادوسةقانودرح لج لاش فشلنا كتف

 موو 2 و ساس وو وص <
 0 اسبر تغقل ْهَملاَك د ميج ناعطلل مسعداماذا

 ةقلخنوكي وأ لاقعن هنيدتيدسا ندع راسن اكو فا دوةقانودآمس |

 ىشعالا لاك ىنماذاهضفن اكو ح
 در مغاسل انش هادي“ + نيتعتمازو قنلااهيلجر ا

 ىرهزالا دشنأو درسسرسدقو ىنثملايف طاسبنالا عطتسي ف عردلا هبلعتلقثا ذادرحأ ل جرو

 5و < و /

 ةئيهكدجيوعتائنلا ديرك و جوعملاىث ”لكنمدرحناو درح ا ريغهعردق ىثماماذا 9
 هو هءوو هم

 اريدتسها لنك ردا هلبح درو هجاجوعال فو رح تراصفَرْصاذا درك لمحو قاطلا 1ْ

 تعمس ىرهزالا لأق ىلا ىوتسمريغ دولا مدرس بج ة سم لاقو ةفنحو ا ءاكسصح

 هلؤد"وسدق كا و رح هف ليحت ءأ تك | رد ودفعت نيا :راتتدتئااذا لمعلا ل وقت نرعلا



 (هوح) لادلافرح ب هاملال ست ا

 مومو هماصد ذك م9

 اد «رسدركيدرحو اد رس هنلعد رو ريظنلا فالخ ودعت هنالاسع د عكلذإ اورعشلاىف ديزمتلا هْنمو

 ' نابضغدراحو د مالك و 5 هرحد درت لاقف هيوبساماقءد سبا لاق ضغام_هالك

 مه زكفاغ ىذا شرعت طظاتغا اذاد ر وهف للا هرحلاقي نادرا 0 1 |ىرهزالا

 دشنأو دراحوهففن

 2و ىو - 0 2و

 دراوح نك اهسنقاست و هةضخد هوسات قالى رشد و
0 

 بضعلا فءامصفلا برسعلا نمانعمم ىلا ةدسعونأو ىتفصالاو ديزونلاقو سايعلاوب الاه

 لضفملاناالا ةصخص لات فابنعىلارعالا نبا تااسو سايعلا ون لاق ءارلا كيرعتب ردد ير

 نال قولاق ةحمصفىرخالاو رثك أنيكستلاوادرحو ا ادرحدرح لوقت ن نم برغلا ن من اريخسأ

 فوه ىيمصالا بحاص متاح نيدجت صن لاقو بضغل ادرك ا ىرهوملا ةغالاىفسانلا

 ىغملا حرعالادشنأو
 درو بضع نمةةواع 35 ىدرتت ءاج لم ادامجاذا

 س 7 <53 5 و و < 2

 رسكلايدرح هن ملاقبف ءلرصدقو تكسلا نيالا #4 امرالا ىلعدرحنم لولب هءرخ الالاهو

 درحهيويدسركذ ىذلا ىربنس لاق دراوحثويلودراحدسا ل. قهتمو تادرس راو

 لاق ةزجني ىلعودب ردنياو ىمصالاهركذ كلذكو لاك بضغاذا ءارلانوكسي ادرحدرب
 زسر ني رسالا لوقءدهأ جو

 م يرض و 2و

 دواسألاءامددّرس ىلعاوقاست 5 ةمغخدوسأ تقال ىرششدوسا

 بلعثدكنأ تلقوأ|مابلأت عطقنا ىأادا دارس ل بالا تدراحو
 يإ 7 هدو < 2و ىكءهو هو ه ه_--

 دراخت ه 4 وأصمهب سطع * ةبلعو ىف ل جز اليقعءىوريس

 لاقفءانسنلل مهضعي هراعتساو دارلا هس ةدراحم وراه دقانو ةبوس دوم ةيأعم

 امنا هامل َتدَراو ل اهتاسنت نم داوعالا حنو

 نإ ننال نسبا هاون . رشف عطانا ومو ميجا نيريشيناالا ّنهناملا تعطقنا لوقب

 تامكتلا لاعو دارا ةديدنشءاه تاكو بختار نيفاوج ركل اوك امري غىلعادزابهنيرمش

 8 0 ا سل ا

 بقعمنب ربع سل ادق ةيضعل 5 نكيلودالخ ادْكشلاتدراحو

 ىهؤ ص وضفلاةادبسشلا أر وعشلاراصقلادولملا اهالغلادالسلساو اهدالوتنامىئلادكنلا
0 



 1 معز < نادال ٠ هنتر

 || لاق هعنمكى ثلا درسوا ذه ىلعتم الا ترمسفدقو عنملا در اوني رداقدرح ىلعاودغو ليزتتلا

 مايكاسةلوحاوفاطأ امرت اهعادف ناك
 ةة<-

 بضغلاو طظرشلادركساو عملا اودصقلاُهرَللا فارعالا نبا نيملا نمهوقن ىأهودرحىو ربو

 ريسفتلا ضعي فىورولاق نيرداو درح ىلعاودغوهلوق نعمهلك اذهنوك نروح ولاق
 5و ني رس

 لوقتو مهعسفت :1قةردقو ردخ ىلع ديرب درج ىلع او دغوءار هلال افو درح اهمسا ناكهبتيرقثا

 تدشنأو لاف كدر ُتدرحو لدصقندصقو كا : ٌتابق ادق لجرلل
 هَ 0 8 <

 لعلام 50 5 هللا ىعأ نم ناكل دسءاجو

 ىاتو ردا عز وقتما نرداتررل ب هريغلافو لاك اهدصتدسصّتدرا
 «. نس“ يأ

 دح ىلء لاق درح ىلعا ودغو ثمللا باك ىفىرهزالا لاك و لاخلا ىلعزب 7 وذحاو |

--- 

 اولوقي 0 وقبول 00

 1 هي رسمتك لق لك الاتم وقوم ةلذزماماو
- - 5- 

 اديرج لحالو رسال انتونودعلا نس لع نت 9

 اد دو رخدر ركدرسدق و 5 ريحا أود ولا نمهسلعنخ ال لذ و فعض نم م وق قلزتت الانا ىسعلا

 35 ةمدود د

 قسى دعالا لا ل عوو ءلّوحتو ىننىأا دورحد رك درع امعصلا

 هلتيححأت ع نمانيرت ىلع لزرا ذاب دع وهن اسال ترسل ل

- 

 اًنوغانوغلجم ادب رح 1 سحب َلحّىحلا لزناذا
 5 9و ةيدورو

 ثيدحفو منع لوو هموق كرتاذا دو رح دركدرحسدقو اضأ سان درع عشا شب ندا

 مف و لالا نع ىئتاذا لجلاد“ 7< مهلوقنغسانلا نع عاملا كتي عفرفةعصعص

 ما 2

 لعفلاو بكاوكلا نعلزتعمح اصلا ىفو ادرغتمعلطدن رسبكوكو ديرفدب رحوهو كريب

 ةمرلاوذلاف ردسملاكردصملاولعفلاك

 ديرسنكوك لييامأ + :دودنسلا اذلنقلا ناتستمل
 6-0-3 1 0 اخ 7

 بيوذدو الاف لي ده هل قدرفتملادركملاو دم ودنرفديرحلحر و

 لبمسوهلافو درفتمهرسفو مكلانورعوأ هاور و 3 درهم ولا قبكوك هناك

 0غ برعلا ثانسل ب 15)



 مضلا ناد حوت وهلود

 ىدلا ول صالاءاذك ملا

 لوقو ناك سوماتلا

 اذك لان طب دادحونبو

 حامعل ا ىف ىدلاو اضيأدب

 هتك ملانطذادحاونيو

 ميك هأ

 :(درح) لادلا فرح + ءاللا ل ضف |

 اني

 : 0م نمتلغاذؤسيإ ٠ 5 هكلمدادكسا ىلع نوكي 7 2 كترالا

 اهركذيةي دورا ضعي لوي
 ديزم نمل هىوهلا طرف ىلع « اولاقوا بث وإسملا باها

 هم ءو

 ديس ىف لعق دلال مقص 237 فيس ص بديدحلاوبادازف

ب ىعاهاداو زحارلا لدهك ةأرماديدحلامأو
 .هلوق

 - ع هدم

 ازال ناك بالا رد و 3# 20

 ال فطاسملا عسجرتال برا #*ْ الحلا ّنليالا ىلاعسلا لم
 اب ا 1

 الخدم الالسو 1 نح ب ساوسو# 1 انعيراماثعداو

 #2 ا ا عوججوارمشقاب ربو د#

 د -ه

 رعشلا اهل مل كيرف المُط تدارأ اوهفعضوهنر وصقل فطلاك هتلعحو هنرغصريغسص ليفط
- 

 عجووهو لطلا هنمهذخأب ىذلا ُلَدظألاَو 0 | نمانركذامدبرت ىهو لشحءان.ىلا تادعق ١

ًُ 
 6 او ىارعالا نبا هاك عضوم دو لاسطلا

00-7 3 0 
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 لاق ”لسقءادحلا و ايا و ودعس ى نم 0 وس و 50

 ةزاحنءث ركل

 55 سس و  نيرعو 14

 ءادد االول دنحالو س-#* قالون ورضملا ائمسدل

 ريغ هيابق كلذ ناك .اذافأَد حن مآل اعفثوكينأءاد#ا لقت ولحر مسا انهار لسقو
 و ع وى

 دردح(د ردح عا 2 نعديدهك, ياعسل ول (دبدح ])ظيلغريصقٌُدَح د لج رواده

 ماللاونيعلا نال فعاضملا نمناكل الا عفناكولو هريغنععل اريركست علعف نعى لو لحجر مسا

 ْ يارا غناهسدت حراولنا تناكيبعاجالا نم سها لتقي زورا ع نملجرديدلاوبأو

 كلدىفاهلتةثاهيلع بوفد سهالا مقاهي نأ !فاخاهبمهتالاغمديد+ اون ىأرالف اهتسكل

 ىو دصقادرحْز سكلاندركدرسدصقل اود ادردلا ( درح )إهنموهسيلودجاو سذج نم

 ليزتتلا

07 7059© 



 (ددج) لادلاىرج * ءاللالضف

 نمهيلعىهام ىلع مخ .رلا ةصخ+ رش عاف دّساو فعضل ان هغصد مخرلا ةح ار شانعفف ةرصادارأ

 ريخلا نمءىشلا نعفرصلا لاو هل اهانه هني ريع أسش ىط ًاءانعمل قو فعضلا
 نعلامو دودحرشوأ نخ نعفورصملكو يل ا ا دعو رشلاو

 ىو 2و 2 عد 5< و ء<

 8 دلمالو تحاور نم ىلا لاقي دز وأ ادعو قرم 0

 لحجر َو يطا فوت تفل ل حرا ةطلوشدلا اديىأ اد ءامالو ادن نمدجأامو 2

 ثلا لج هيف عم“ لولاك مورحادودلا ىرهزالا لاق فورصن ريا نعدودحم

 ةقفوال ىأءدلعإ مهل لاقل لسكن و ادراج نا ذاب ل جردهلوقلتموظو

 لطاب عبتم د 2 دحض أو ةباصالل هقفؤبال دل امهللا ىارال لوقت ىرعزالا ىف ةباضال

 سد هوو ع وى م د 5 و هس 1 6 مي

 1-1 هلا مد ةيسعلا دل اورعؤإ بكبر نأ ل الدد-ىاوددحةوعدكاذكو
 200 وى يس ان

 ءاسنلا َنمداوداحلاودوسلا م املا يأن «دادحلاو 'رلطاءىأددح ةوعدو مب شركت ىأ مهب

 تييييرة ع ني طلاووح لا رعت 7 ىقلاَد رمل هدير دنا لاق بيطلاوةلإ لا اركت ىلا

 و يت ع2 كَ 1 ق عه تحد

 تدل( مالا اوك ااه لل ادادحو ادح دود تدح ةدعلل

 دا اه وم ا 8 ُّ

 الو ثالث قو رمل دحتالثددحلا فو كلداهث زدادحاوتديج فيتو - ىضودخت

 للعقار الاانا سرت ١ أتيمىلعد < نادحالل الث يدحلا فو .حوز : ىلعالادع

 ةبلزلا لرئاهحوز ىلعةرملا داد اود عو لاك ارششعورهشأ ةعد دا 55 ١

 ىرنودسعو لاك تاضختو تن ناكر شون رللا تاج” تيسلوة جلع ترس ذاوش ل
 لوخدلا نهسانلا عنم هنالداّدح باّوتلل لبق هنمو لذ نجما عنلإ نمذوخ امدنأ .٠ و دب 558 3 5 | . ٠

 2 22 وورس

 دحلا هبرشاذاهدحهّدحوادحهبحاصنب وه ,لمجاذا اًدحد لجرلا دج جدصالا لاك

 وه و-2 2 يل 4

 هشعهنعىورو سطو "لع هنذخأهنادك تح ىعمو هدارأ سحأ نعهفرصادا هدح هذدحو

 ىأ ادلب ن الفد لاقي و ءادشأوديد ثكديدح عجبوه اهؤادحأ تمارا لاههنا مدا

 ىاطقلال اك هد دودحدصق
 ذاكر موفرة يرلابو د 0 3 000

 مد ” لا ذاع 0000 نآاددحلاق .ةنيدمانىأ
 1 اع 2 اس

 أر وص انو اكو * اًنقكس توك ندد

 ننَسانالاهةتتغتزملئقو رصلاذا خا اَنَعَكَدمَساَدَدَحَدَك هقاذاعم لوقتاك امارحأ ||



 (ددحن) ١ ٠ لاذلا فرح « ءاملالمف ا

 فزط مشو رطت ىاسعتلافاكن وكذا هيك ةصاسْعهملعنوكسف ةمبربم.مباللثملا ىلعرظانلا
 عرزلاَددَحَو ىمرافلا لوقا ذهددسنبا لاك هبي مثلنا قرشا ضعف ل

 اذ هد مالا نعلخرلاتو عيا دكاو بعسير مرطملارخآتلهجو رخرخات
 ةغلانلا لوقدنمو هتعنمىأرشلا نءانالف ٌتددح لوقت هسحو هعنم

 دّيملا نعاهددحافةيربلا فق + لالالا لاذ نامل

 . رعاشلال اه جرذ نأ همفنمناعنعام الن احَسلاو باول دادخلاو
 ساءنمكباف عرشتالن صسلاى لا *« ىندوقيوهودا دا ىل لوقب

 5 5 52 0ع : : 7
 هع سعشلا نم ىكجاوهو ىردع ل رايو# هدعد نأ ىلع سان زمهرغتةباو رلا انك ه ديس نبا لأق

 كال اق هن اك تح قضصلا وقفا فش هنكلاسأب زم ينأ اذه ىلع مكمل ناكو

 نوكيناكهلالس مشلا نم ىعضأو هو هلوق مزج شام لركن وكم ى ابلة هسيلقولو سأب نم
 مى 6 7 .٠

 داد- ناخسلل لاقيبو فورغمربغاذدهو فدر رغب ىلاثلا ارو سابا اوهو فدرب نيةدبلا دا

 رانلا ةنزخىفلاقال لهج أ ث يدح فو دوبقلا نمديدملا ملاعيهنالوأب وردنا نم عنج هنال

 منال ن ناكل ١ ىهنيداد كت الملا سقت ةياوصأ | هللاقلافام رشعه عسل مظو

 هي 28 ع 3 م اق ع 3 5 1 2 0

 ايون عاتصلا مسو أن ممهنأل ديدحلاعانصد.دارآأت وك نآروكو حووركتا نمزيسحما نونعنع

 زامل او ردا بعمي ىنعألا لوثامأو انديو

 - اهدادحدنعةوحىلا « اةدمصبالوامُعَ
 7 م - 5

 هضربىذاااهنثهللذ ىت-اهلدك اسماواهلةطفسواهانا هعمل َكلذوادادحر اجلا ىمسهناف

 ٠ أ رفلطلا نمعنمنآسنالادحو هباكترا لحال مارح عبتم يا دد ع اذنهو ساد ةنوملاو
 للا سبير داو م 2 همر | رووح نودو 2 و 3

 ديزلاف عقفدالو عنمال ىأ ةنعددخال وعمى أ ددحهنعتلاسأم نودو دّودخم مو رح لكو

 . لدفن نس ورعنبا
 0 - 5- ومد وم و 5و

 ددخ هنوداولوقف معدن او .د“ يكشلانريغابهلا ندنعتال

 ىدهم جم

 ديدخ عوبلا كر ضيف لاهو تازيملاناسنل أل اق ديد مونلا ل رص قىلاعتهلوقامأو عنمىأ

 الادفك اًدَحتالفرشانغمقلا دس حتوةدا دل اةًارملا لاي رمت اكو ذقانموملا كيأرفكأ

 لذهلادليوخننلةعملوقو .هدحىنعمفدادح#. دادحاهرش نوددا دح # لاق هفرصو
 اهي 20 عم 22 بو 0 9 3 و وم 09

 مخرلا ةهبخ ارشدا دج ىدد-و * رباح ةرملاوهللا دعو م

1 

 دارا
3 



 يعلو ةناعلارعش احد ادعتسالاو ظملا نم تلاانوكنأز وجي هلزملا | ٠

 ١1 7/ (ددخ) لادإا قرح هي ءالا لضق

 01 ل 9 د ثا 1 /

 قنوكيدادحوةدحاوءاد>أ موق نم 00 ىعجاهذا دهكساو اهدار قل (ش
32 0 

 89 نيرص رع

 دحو نيكسلاك اضِي أد نيملهنا وٌددح د حك د هلك ادن م لعفلا وبضغلاو مهلا او نسل
 - مص ودم <

 0000 َبْضْعْدصساو دوف داو لا

 نأ (كهودعهفىذأ ادا فراص ةنءاكةمح انو نيك اوهىذا دما نمهقاقتشان" كو هاش

 ديدحو ف ةدحددحاو لج لا رس بيذهتلا فو هودعهمفىذلا قّشلا فراصهقاش مسهل وق ظ

 دعس لاقيامنادصسا هبفعمسألو لا كدا ديول ةدحىفعومسملاو ىرهزالا لاف ٌ

 لوقتب ضغلاو قْرَلا نمّداسنالا ىرتعبامّدخلاو ىرهوملا لاك: هتاءولح اذا ناغتساو |

 ةدحلاثيدحلا فو ٌةَدحنالففلاقيئاسكلا نع اًدَحودَدحدح أل جرا ىلعُسدَدَح |

 فيس اديس ن مؤوخ اما يف ءاضمملاو دومالا فةعرسلاو طاشنلاكةّرهلا ىتماراش:ىرتتعت ||

 ئرادأت نكرعشم دخهنمو ريكا ىلا دصقْلاوةيالصلاو نيدلا ىءاضلاانههةدكايدارملاو

 دضدملا نم يجلابهي و ريمسب ضعتنو بضغلا نم « اوس ُةَدَحاوُدَا دحلا ضعي 1 ا
 7 ل عج
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 ٍ هنقمادع هس : « [[
 هنمو ديدحلا,ةناعلا قاحوهورشعلا نمدا دحتسالا ةَّسسلا نمرمدع ف ءاحىذلاثندحلافوأ|

 ٠ 0 َِ 7 8 ". ا

 هَبعشلا امته ى اواهمألاقف المل ءاسنلا اوقرطين أس انلاادار فرس نم مدقن يحث يدسحلا

 اهيقالعتسالا نية ديدملا نملاععتماوهودسغو ألاف اتناعولك ىأ ةسخملاد تست '

 اهريغوة ديد تر د اذالحرلادصتسا ىجمصالا ةيروتلاوةياكلا قي رط ىلع دلمعتا

 م2209 26و . 0 ى 8م هك. ع ا
 ددو يس ةركلا ةديدح ةقانو لثملا ىلعذمك دةداح ةحارو

 نباص اس صم و سر

 السقرامكاذ لكنمتج ا لاقو مهسلا ونام لاو فيسلاونيكسلا دكة ناش فرطئث لك

 ىثعالال اق اني الصارم ةلاور جادو دوداح عجب أو هنو

 ترص سقا اونلاو قدص ناشي 5 اهّدَحت رك اكيد نيعكنس كو
 20 0س

2 5 
 «مطفلارطمدح فيكم أ« حامتلا لاكو دحوذاهنا لاق طوف عتزسلا قدح زلات

 ه6 < ع 8و م م ل

 ديدح ل حر و هيدامز وهملا قدح امغالك احلا ندر لت كقش ىف ا



 2 مده ٍلادلا فرن هب ءا1نا لضف 157

 | ْ 2 ع 0 3 3 ف 7 0 _ يس

 لصفلاو عنملاٍدكسا لصأو بونذلااهنرقرىتلا هناي وةعو هلا مراح ىهو عض ”ومريغىدودحلاودَحلا

 ': ةمرحلا شحاوفلاك رقي الاماهنذ ما را وول ازا از كتبت عردذل نود اك نكت نم

 عبرالا ميو زتوةنسعملاثيراوماكىدعتالامدتمو اهورقتالفهللادو دح كإ:ىلاعت هلوقهنمو

 تصأىأ ىلعهقأن اذح تصأىلاثيدحلا اهنمواهودتعتالف هننادودح كا: ىلاعت هلوقهنمو

 [اتدلادع يدل نياممملا نا ةيلاعلا هك[ ثيدح فو. ةبوقعىأ اح ىلع ب وأ ابنذ

 دئرب وفذقلاو انزلاو ةقرسلاك ةيوتكملادودلا هسفبحتامان :دلادحدب نري ةرخ ٠ الادح :

 مللا نأدارأفابرلا لك اونيدلاولا ق :وقعو لشقلاكهب اعلا هلع ىلاعتنادعو مقرن 0 0002

 || اذهنعىاموترخالا قاس ذعتال وابندلا فادح هماعْب جوي لام نيذهنيب ناك اب دلل
 9و علل < <

 دئادحمجلا 0 عسبنم هنالفو رعملارهوملا اذهديدحلاو دبى د دح مالا
5 25 

 هيزضلاش و هءاهتادئادح نكلعي نهو ليات عنرجالا لاق عملا عجب تادئا جنو

 هلوقؤديدحلا ملباعمدادحلاو هدنة ةديدح

 و و3 25 سس سس

 دادس بوف نا مكتم #3 هيمي تحول اوشا

 داّرزلا نالدبدحلا عئاص انهدا دل لعب نوكي امان عوردلا ىأديدحلا بايت يرزق أ

 دادحتسالاو هلاعناصت اكتح نمديدخ اوهىذااره هوما نعدادع انىكن دوك نا اماودا دَح

 1 رس نع م ْ 4 235 537 و 3 ل 1

 لكو لكسلاو سمسا دحو دودح هعججو نورعماهرغو نيكسلادحو ديدخاءقالتحالا

 0200 11 0 دو *” سع' 000 و 2 05 «< ع 5- وو 2

 دد#وهف هدد>و ةيموارس اهعسواه دعت اهدتيوادازسا اهدحاوادحاهدح لاك

 هم < و < و

 ةديدح نيكسو تذئحاو ةدِحَدح ت3 حدقو فلالااهّدجأ مالكلا ىايعلاا لاق دك

 لوقو دادحودئادحوتاديدخنيكا اكس نمءاهربغب ديدحو دا دحو

 ءاهللاولعسملا بَ 237 ءاشيش نمور نمل

 أ 6

 هدانا مشن 2

- 2 

 اناسحتساريغامناوامحا كلذ نك لو ةزجاح الالام ويفاثلا فرحلالدباقدادخدا ارآهنأف
 < قم لوو جت سل و ماني ع

 نكلا ىف متقنام ةدددجوديدحن انو هيتس هيأ دحو حلا ةنيملاجناو هنفكاذ غاسف

10 
 لا هتددحأو ةيدستاموهفتتا تتح ساد اول دابف عمستمو

 نفل . نر 5 وو هع وى 000

 ةرثشلايدتو رايس لنمديدسنلاو ماها ورعو أ ىعو دادحهنسسلاو

 اهدادحاو



 6 (ددحإ ٠ لاداافرس « ءاما لفت

 لوقو هنععحر مت فؤرعملا نمآيش ل فاذا هذدتتملا غيرو عسطلا والمال ار
- 

 و م 9

 درا ننس دقت ارك 03 هداوفعاطقلا ضو وعاتشلا

 دّدحما ىارعالا نسا لاق قدصد حم نمنالف لاقي ولصأ هل ىتهق هئانآ نعاجرو يدق اذا لاق
 مدد

 ىارلا لوقف ىىمدالا لاق دتحما ركملدنا لاقي لصالا دكملاودةحلاودحماو
 ساو ©

 دتح ب صنم هام ب رحل[ اندم 7 اعمماالارك ىَدَأ تنيأ تح

 نم ذود يع < لدعم 5 ورام

 سواك ترتخاخأ اد هدنح ودتخ .وهفا د تحد ةعدتسدق و ىث لكن مصلاظناذتلا

 امهذح أ ىدعت الئاوأرخ " الانامهدح ا طاتحالثلن كيشلا نبل صفلادكعا (ددخ) كك
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 ذو لاوس دع هذمؤ» لعل ين لكي -ميموامهه دخ نيش لك نام لضقودو ك2: هعجس و رثص الا ىلع ١

 دارأ لبق عام لويس رب لكتفلاب هلا ةفصيف ثم دخلا قو مر1سادودونيضرالا

 هراد احلا درادن [كضاذا نالفديد نالفوهدحءوث لكى تنمو ةيامنلىبتنم لكل ]

 اذادلأتددكلو اهدك اهدح ناك اذا اهتداحوك را ددِددَح ىرادو هضرأ بنجملا هضرأوأ ْ

 هنالداوتنمغ وش لكل سو هزان هدو ا بختك نرغ نمل د جاو هانم دي دلو اد ساد ٍإ

 غال و ةدواعملا نعهعنعامدريغ يضر( اد عيبكعخ رئداقلا نعمغنعوهدزنأ]|

 صل يدا نا ةماعلا سو 00 0 ْ

 ح ا ْ ْ

 ريب غيلازواهت.فاهنمئث ىدغتيال نأ مأو اهلملةواهع رحت نب ىتلاءامشألا ىلاعت تلا دو دعوا
 نه جب +. . ايدل 2 0 ا

 ماقأ ادحمدح هوغو فذاقلا دود اهدح وابتغل اح نم عئسو اهنم هنع ىو هيف هأأم 0

 واف ذتلاوأ نزلا فأن مىعماقب امدوخو ف ذاقلادحوىنازلا ح3 طاوىرهزالا كلذدملعأ

 قسانللاهدج دود حاب نزلا نانرتضل جوز عهثلادود- :ةمهعرهزالا لامك ع ةقرمدلا ىطاعت

 ىجموا م مهنع ىسمئاسع ءابتخالابعأو مرجبو لح ادم اهريغو هك انمو مهي زاشمو مهعاطم

 ىف هنيه عطقوهو قراسل دكه نعى مام يكر نم تلعتاءوةعفلاثلابرضلاو اهيدعت نع
 محرلاوهو فزاذا نضحما ٌدكو ماع بير غتوةئامدلجوهؤركملا ىنازلا دكوا دعاصفراش د عجز

 كيم 257 7
 تان وتعتاعجامنابتا نم عنمتئأ دحتامنآلادودح تمس ةدلج نونا توه وف ذاقلادكو
 يا للك 1
 0 رثالا نبا لاق ”[ميدعت نءهللا ىتمن تانا امال ا دود ىلوالا تنهنتو اهيف
 2 سسجم ميس ل هيحصل دل ل ب ايسسمل حف م سس اج حواسه حاسس حا به معج 2



 دمنا ٠.١ لادلافوتسا سا مامملاو ميسا لصٌ 2 رو
 ةارملا يع ىلع يلع دقو همدقم لقو هداقملبقو قيعلادبجلا (ديج)) فودملادبمملا ع : 0 ل . 6

 و مه

 شفخشإلاامأفةمضلا دعي ءابلإ ةمها كري هيفتيرسك للف رك روصأع سلام

 هئمع | جلال مانا اوجد دودو دامجأ عمباو ريغال لع هدنعوهف

 لاق لجل توكيدقو كلا يلع عجب اديب

 ىدابح ا نمآ ىلا الذم 35 الج صراعا ىلا و ادا و

 يك

 ةدد5 ع

 ىحو درج او هوا دج بلوط عما مقد قو هنبسحو علا لوط كدر ءهلادطاو لاو

 لك امس نعل فضويدقلاق هلقتلا ىلا بهذي درج دقاود مج أن اك امفاسعللا

 -ه يي وو
 ملا "وزد 0 0 دن !قنعلاشف

 2 نلكانلإلا لبشرلا دب تحل ا
 0 5م 2530

 ٌْ 3و ديلجدقا لست ديلا ةسندس د ساو عار اوسعتبش

 ”قارعالانيادشنأ ةدكع ضر دامجأو قنعلادسحلا د ا
 مم <

 دامج ناد جاهل تاقف #2 ةقلاسواننعانل تدم
- 

 : ىلا و 6 0 َّىأ

 ع تا عمو 1 اي برا

 فدخورملا بداح هنولوشب سانلارثك أ اوريثالا نبا لأ ركع لج ناتطقناهتحءاملا َو

 : ىثعالا لوقىةدسعوا اهباعشن مى ورعم كمل ذسأب عضومدابجلاق ةزمهلا

 .اهداجاتداب الج 2 مارت حصا
 -أ 2م 6 :

 دسالاة فص ققاطلاد.- رقالرمثدشلاو ةسسرافلا,ءاسكلا اوهوءابدوملادارآلاف
1 1 

 دودو مبا 2-2[ دو ران ال! ئارانا ذا دعغ

 ٌْ ةاثعسادانجأو رويس ةتسداز أ ءادوح دار ةبظشلا ىدوخٌل اك

 و

 1 0 و تا ادت ناكل دن (دنحإ) ((لهلا حا لسن

 نيعدرإ) ئرهزالا لاق : 0 نيالا نضنإلا نويعنم 0 الدسك

 ةيجسعرملا وةَقلنملاِ ةودعلا نشل ىلا رعالاّنا نعوذ 200 نب ًارلانيغدا رآهنكلوءملا

 دودو

 ري 0-7
5 4 
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 هك

 7 قابلا او ا ةثطعشطغىأ|

 ا

 دسللوقرسفهبو ىئانعللا نعوريغوساعنلا

 لسقو فشلا طلعنا وحن ال ودهمملا شارفلا لعرباصوهىأ |

 نمهملعبصمانعم ىمدالا لاو قشمانعم لبق ىركلا تادابص نمدووهلوق دعم

 دوحلاو هقاشاهاوههداجو هنلغساعتلاهداحو ساعتلاداودلاو هئمرشكلاوهورطملا دوج
 ُ شارخو ألاف عوملا|

 لطانىفىأ داجى أى موقلا عقوو ءاضسلا نمىادولما نم ىصالالاوو لامّثلا عجدنرب
 . م 5 1 ٠ م كيل

 ل ف . مسسسما 39 5 5 .٠
 ةنيفس هملعتوتسا رب زال مح لءقودم ال مجوه حاجزا لاقو ليج ليقو عضوم ىدوحلاو :

 أ اردو ”ىدوحلاىبعتبوْساو رب زعلا لد زخلا ىو مالسلاوةالصلا هماعود انس ىلعح ولا

 لثمى "الا لعفب ىمتوك و آى فخلال اج كلذوءابلا لاسر ابىدوما ىلعتوساو شمالا

 كلصلا فأن بةيمألاقو ءاّرملا نعماللاوفلالا هماع لشد م ىطح

 د ديفمنهبيداجقرشيو * عجم لكف ل ملاراف ترش رش

 7010501951027 ا 1

 9. 6 ْ 2 يي
 داح شطعلا نمنالفدمحد قو بر دبتلا شطعل ادهح مضلايداولا لدقو ةشطعلاةدوحلاو

00 0 

 سل 955 مس

 اداوج حمام كب يي 1 ىلعب نعل ذا هلرصتو

 نم ده ىذلا 0 اد "دوم وتلا ةلغئدلا لاه واتطق ل

 هدم59و

 لذتبملاقدصق قرفلا فطاع * ىركلا تابابصنمدوتتو

 و 2 هم يدم و م 5و و أ

 لئامشلا هتلمقّسااملدوحلا نم ع ةءادرن الست هادداكت

 روصو 0س

 دجلا اوئدوُا ميهانلبقو « هلدوعتأب دس مث هناححس

 - 5 و ع :

 لاك لحجر ىدوحلاوأو
 00 ه8 دهم

 فربلا ىونك تايوئسم #3 ورا رتاج جر 0 ىدوحلاوبأّن ها دحدقو)
- 1011 

 ىشعالاهبرعو ءاسكلاةبسرافلاوأ بنا وني دو لاذلاءىذ ول او أىوردقو

 اهداسحايدانالاجر 3 اهماراب سادس و لاّقِف

 2 م - 5-4

 ةزعربشك ل اكنارغعزلاٌى دام اوىرهودلا مسانادوجو
 و 02-7 و. هو م او رس ع

 )غ برعلا ناسل 16(



 ”(دوح) * لادلا فرح هي ميطالْصم ١1

 ىثعالا لاق داو يرقوداوح

 ب د ضرأواهبٌتوُهلدق كدت

ادعواداوجهيلط سرفلا داحتساو
ىأ ادا اوحةشعراسواداوجاودع

 ما و ةثدثح ة لسع 

 أ رطملاداجواديو < هودعفدّوج لاقي ةديعب تناك اذا كلذك اداوجأو ادامجابعو نيداوج

 ' و .رطمو ا دوج مهدوخب رطملا مهداجو بدصو بح اضل ثمدوج عج او دّئاجوهف ليوادوح

 ّْ ىو ةتبلا هقوفرطمالىداارطملا نمدوحلا لبقو "ىث لكى و ريمكس 21و ري زغدوتلانب

 ظ 1 لاه ريزغلا عس اولار طملاوهو دولاب ثدحالا ةمحانن مدح تآنلو ءاقدستسالا ثددجح

 | سلنالا رع تشو ةفلابم هاا ثهقوفر دوملاءانتذِشأ ءهلوق مهن ودس ىكحامامأف نسما

 ْ وياعإلك ف قو نيل تفسد سايعمو متع لوقا دعتدتس نب الإ ةضكش ال

 تددج .وىلارعالانياماكح كلذك د دوج ةباصمواذكواذكت اكو دوحءامس ان: تحاهلئاوالا

 ل وو ارا رططماو طمعا اودمجدقو كم لأ تكرتث د دحلا هنمودوللا اهاقسٌّسرالا

 زلال لاف دوحرطما م اص دوم نطوأو نيدو نير ظن ارِطُم

 لوقو نايرثلا قتلي تح ضرالارطتن دولا ىمصالا لاو * ادوحلا محلازايزاخلاو :

 ديواجعلانانْببوَتولباولاو + هلَطسكْنرصعلا مر رلابعالي 2 "لارض
 نيسعلا تداجو داود عجن وكي دقو ريشامتلاو ب شاعتلاو سحاعّتلاك ةادحاوالاعج توك

 لاقت رطملادوتب نمذخ أل بق ةرضاح بف قالا نعاهعمدراك ادّوحوادوحذومت
 2و 82ه 070 2 "مو 21

 دن تفدحب ءو فداصق 3 ثيَغتارَجي داني اَدَع سارحوبأ

 اذه دوج وهلاق ىف نأ ن راهادوحوادوحدوخ توملا دنع تسفنداجو هلّدقهداحأو

 ىلاداصلا الفنا مهلوق نمد ست قوسيهانعمهسف دوك وهلوقت برعلاو قاسسسلا فتاك

 اهحرخ ىأهسفتدوحت مالسللاهاعمهاربا هنااذاف ثيدحلا فو هلا قاسىأ تالف
 توملا قامسو عزل! ىفناك هنادي ريمركلادو+اولاقهيدو<هلامثا الا عفدباك اهعفددو

 دشنأو هداج كالهلا ناك كل الهلا لع فرش اذان الفسح لاق. و
-ٍ 5: > 1 

 انادّسسا قرا هداجاماذا د ركمىدلثك رتدقنرقو

 لكما دال هناو هرطمىأقوشلا هداج أو هناك كل قات ىلا ىلا نال 0

 شطعاذا دوك وهف اداوجداح ل حراادسجو هملاق انتشال لاتقلا ىلإ داحأل ف اوداو يجو
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 رعو متاحانأ ىنكي وةركب أن ب هللا دسعةرمصملا لها داوحأو ىجابزلاءاقر و نب باتعو ةجراخ
 ةفوكلاداوجأن مدوجأ ءالؤهو ازا فاخنبهثلا دبع ةحلطو ىمتلارمعم نهنئ ادمعنا

 امهو بلطملا»بعنبس ابعلا نب هللا دسعو بلاط ى أن برغعج نب هننادبعزاخخا داوجأو
 رديت كلذدعيسانلاداوجأو نوروبشملاداوحالاءالؤهفةرصملا لها داوحأ نمدوحأ

 ةلؤحلا فهيويسسهنلا بهذاكعمعلا ءاهلا اوقملا ةدوجودوبو ساسقريسغ ىلع دواج أ ثكل و

 ةدعاسلوقو أدوا
52 

 بعص هيلا اهلئانبت داج 5 ىرهالا+مواهاو شكل ىلا
 2ث اس

 دع دود الو لم ال لدم ان هو «لطخالا لاه دوحءاسنو هملا تلام عم ىف هنالىلادا عامنا

 قدز رغلالافو ادا -هاداواذاه ءاوب أ يداجلايومدوج بلطهداءتساو

 1 20107 < يقل

 ٍبيجاتمَت ادب يحن مرق 7 مهداحأ !ىداعل اوأمهوأ موق

 لاماضي  داوجىنالاوةدوُخا نيدا او-سرفو هاءاداطعأ امهردهداحأو ش

 -» وصد

 قو اداوج نير شع ىلعلجلا نمل ضف أ عيستلا ثددح ىو «اتتح عاسالد اوت *ا

 ارسديرنأز وييو داوللا سرفلاك اعبي رسىأ اداوجه سلا ترسف درصن ب مياسثن دسح

 وهفمضلابةدوحدواعئارراصىأس رفلاداجو .ةديعبىأاداوج َةشءانرسلا باك اداوجأ|

 ىلاعتهللااماصةكعلبحدامحأو ديواجأودامجأوداج ل نم ىئالاورك ذلاداوح

 نمهّلناهدعابثددحلا فو هحالس عضوا ناعبعق ىعمو عسب ليخ عضوملّكا ذب ىعساهفرشو

 ري نر

 لجرلاةياكدسملا قياسلا سرفلاوهوداولا بحاصدسحما ديحلا رمدمللاغي رخنيعبسرانلا
 ه8 هو

 ديواجاكر ع نم م.مو طارصلا ثيدح فو ةفيعضوأ هيوق هس ادتناكاذا بع م ووو

 بلعث هدشنأ ةفخح ن ةؤرذ لوقو دا اع داوجأ عج ىهل.دلا

 باكرو ًانرغتاذكي مَ #23 داوج ىلعَتا نانو

 رف كه سنم رغتت اهم اكر "ير ومنلاةفانلاو آسرغلاءاههش كي كن ارماضرت) تجوزتنا هانعم

 بلعث دشنأ كل ذينانالا فصؤيو عواطبالىذلا سرفلا
8 

 روفصعلاحايصمابانو اص 237 ريشٌممداوحنعدوذلرنا

 نت

 داوبوهىذلا دحاولا ىف اهكرصتل عما واولا مصتقداوج لاقي ن أ هسابقناكوداسج عيباو ظ

 لبقاهءوقولداوجواواو رافَةَتبلاريسكشلا فدا وج مهنعاذه عم عمس لولي وطفاتكرعا]

 اولوش لو طامسو ضادح اولاكاكدامح اولاقف طوسو بونواووهىذلا نك سلا ىركش ف لالا

 ةياداذناك اذادوحأو لحرلاداحأو دوح ا ودوحوهودعفداحدقو لاوطوماوقاولاف كداوج ش

 لصالاءاذكع هوذلزهلوق

 ىث هوقلزهنأ رهظيىذلاو
 عرق حلاداوجنع هولزنأ
 انوصم ىرخالا ىل_عهيان
 ها رزحو لمأت اظمع

 راوي
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 ةفلابملاداهللاورافكلا لاتقوداهللا قصالخالاوهامناو مالسارادتراصدقاممال ةرعه
 هلام لجرلا دهجحال نسما ثددح فو ءىثنمقاطأ ا موأن اسللاوا برحا عسولا غارفتسساو
 لاق انههوانهههعج هقرفي وهطعيىأ هلامدهجال هلوق رضنلا لاك سانلا لاس دعي مم

 ' 1 رضاه !ىارعالا نا وفعلا لقنوقمت اذامكنولأس لجو عمو كلذ سلا
 هلاصأو لعف ىلع ءىدرلا ضمن دبا (( دوج )) ملسعألل وّجةداهحوْ و كلارالارُع

 دابج جلا واهيفةدئازلاءاءلا تمعدأ مث ءايلااهترواجتواهراسكسجنال ءارواولا تيلّقف دومج

 ىلارعالا نبا دستتأ عجلا عجبت ادابجو

 حامرأو ت اداه ف وس نمو *« بسسح نمماّوعلا ىدنعتاك مك

 ْ تدجأأوا دمج ناعص قاتم ا اة اداجو سابقريغىلعز مهلابدئامج هعجن حاصلا ىفو

 نيل ا ونالأو سطو باط ا ولوطأو لاطأ اولاك أك تدوح اولاكدقويل مدي وكلا وداٌخ ئثلا

 دما, ىأداجأوةدوحداجدقوةدوكاوةدوملا نبدجئثاذه لاشيو ماقلاون اصقنلا ىلع

 ادوجلاملا»هت دو دوس دوج ءلعداجودوحأو هلع نالفداج أ لاقيو لعفلاوأ لوققلا نم

 تديتساو ادابحهتطعأدقنلا هنْدَجأواريثكد. دم ىأد اور عاشو دحداو<لجرو

 ىثالا كاذكو داو لحروا دمج هبلطوأ ادد: ىثلاداكساو ادمج هنددعأئ ثلا

 أانالف تدواجو العفاو رسكامناوهن سدح لاصق لغالاعئاورسكماوحأ ؟عيملاو ءاهريسغب

 وهف مضلاناذوجدو< هلال جرلا داجو ا هند

 ءاد وا اوداوخأو "هلع فرح امنالواولا تنكسامغ | لد قولا ف ليتم نو وقر داوح

 لذهلاباهشوبأ لاق دونو داون لثمدوجةوسنوداوجتأ ما كلذكو
 رخازقرعلاونطيلا توقيداوج « اهركتب ٌناصحاهاششان ٌعانَص

 لنعامتوشب دوا ا نعل نوك.ن ا هدحأ نارك مقل رنا رخازقرعلا هلوق

 (يركتاك ا ذارخاز نالف قرغلاةيةدسعوأ هلافامىلاشلا عئابطلاومدلا ناصيصو عوملا

 غلب لاقي ميرا غاب هلا رخازىفىنعملانوك, نأ ثاثلا مركلا ىفمانةنارخاز نعم ن وكف ىمني

 اذا لحرلا قرعأنممسالا انهقرعلانوك. نأ عبارلا هرهزحرخولاطاذاهيراخزتنلا

 تعمسدعسو:أ لاك اهنمدوجالات ريت ىأكلاهتدو ثيدحلا فو مركلا فقرعهل ناك
 منور لاقفن ودوام امها تاقف نودواتيو نوب وامن موقىلا سلجأتنكلاقابار عا

 نبءامسأو ب رن ةمركع هه ةفوكلا لغأداو> انو روك ذ ذمررعلاداوحأو ةسجدوجأ
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 عسولا يلا مضي دهشلا ةفرغنبا لمعلا فد هلو ةسغلا ف ده لاق ىبعشلا نعئرغنالا

 اودتجا ونيل ىفاوغلابىأ مما دهج لجو زعهلوقدنمو ةياغلاوةغلاملادهلاوةقاطلاو

 لجرلا لعد أتىتلاةقاشلاةلاحلا امنا لق ءال لا دهج نمهتتانذوعأث يد حلا ىفو اهف

 ىسانلاونامعتددح فو ءىشثلاهلقولامعلا5 ةرثكءالسلا دهح لاقي و توملا اهيلعراتخ
 ا

 دهحو ةقشمز خو اذادوهخوهفلسحزلا ده لاقي نو رسعمىأنودهجت ة ةرسعلا سدح

 نموحو أهم ثمود هو ذم انعُك رسكلادهجت :وهفدهح ا اماقا ودا اذا نودوهحت مهف ىيابتلا

 بعتلا نفع ناو ا ةاةيظولل واهتقاطفوف ةريسلا قاهيلع ل_جاذا هب اددهجأ

 ثيدح فو ةقشملادهملا فعق وأدنا ىأ فلا دهم وهفدهحلا ولاملا ءلةَقلاعللا هراعتساف

 نمهذخأت ْئمىف كدرأو كملع قش الهتن هنذخ اءىشب موملا دهجاالهتناوف صررالاو عرقالا

 ةرازغلادالبافصيخامشلا لاك ناللاوماعطلا نم ىسّتشملادوهحناو لجو زعهتاىلام
 تم ه < ءى 8

 د 0 وللا 2 ها افرغاما را 1 ظ

 لدلقرتغءانعممكحلا فو انبنمل 00 ارازغاملاهانعةدو حريغوا-هاور نمو أ

 ريثكمنال ةذ الهنا ىأدوهحريغهلوقف ىمصالا لاو هسلحدتعةقانلا دهكتوأ هبلح ده
 وو ه2 2

 ١ هديز تح رت ى ًادوهوهفنلاا تدهجودوجوهفءاملاهقذمدشنبل لكيم الالاف 4

 5 رع

 تدهجو ىتشا ىأدهجأو ماعطلا دهجوناو مشلادهااو هس سس اماعطلاتدهجو 1

 ةقشما نمدوهجتوهفلجرلا دهجولاملا هد هج دهب ىهو هلك انمتركأ ماعطلا ا

 دتشاودكن ىأرسكلاب عم و اديدشادهجا ندي ىطملا نم طوخ مهباصأ لاقي 5 75 ه 2 5 5007 . مم 2 3 -.

 ىف عسولا لذ 0 كر ل هاجر دوهحناو عسولا لذيدهامتتلاو داهتجالاو

 قد رطنممك اعلل ضرعت ىتلا ةمسضقلادرهيدارملاوةقاطلا دهل-ا نملاعتفاوهو ىهالا بلط

 ةنسوا اك ىلع ل جب .رغ نم هسفن لبق نمهارىذلا ىأرلا ذرب لو ةنسلاو ٍباَكَلا ىلا ساما ظ

 هتنعر ىلع ليناك اذا لاملا هده الك اذهواهنمرثكمالى أل املااهدهال لقب هذه ورعوأ
 .٠ ََ 2 . - 4 هك 8 1 هو ع

 فو هللالسسقدها»وهلتاق اداهجوتدهاجتودعل ادهاواودجةوادعلا انبلعاو دهجأو ٠

 قام غارفتساو َةغل املاوهوءادعالا دب راختداهلا 9 داهجنكل و جتفلا دعب ةرش هال ثيدحلا

 ةكسحم فد عي قب ملهناىأ لمعلا نمل ةنتلاقارلاَو ٌلبقو لوتنمتقاطلاو نر



 (دهج) .٠ لادلا فرح « ملال صف يلب
 تحسم ع يحج

 اعيش نيب سلجاذا لسغلاثيدح فو غلاب وهسفدجىأ اذكقلحرادهجو ةباغلا

 بىعتلاو ضرما ةدهجو حاكتلاءامسأنمدهتالبقو اه :رفحواهعفد ىأاهدهج مم عدرالا

 دي زنيئدعلاف عرسأو رثكس شل دهجاوهلز هادهجدهك نملاو

 ” د

 ريتقلا كمر ضراعلا قده جأن او نونا كيتا دال

 | دمج ىلع نقل شعب لملقلاةىشلا دهّلساو . رثكوهمفادناذا ل

 قدهملاءارغلا لاو ىنعملا اذهىلعمهدهجألا نودخمال نيذلاو زي زعلا ليزنتلا فو. شغلا

 ْ مهدهحو مهدهجالا نودحال نيذلاو ٌىرقو ىقاطىأ ىده>اذهلوقتةقاطل اهب . الاهكه

 غلب اىأ صضالااذهىكدهحدهحاكإ اوق نم تفلايدهلا ودقاطلا مضاد حلا حفل و مكلاب

 لاقيفههفصّووةظغلالقو ةيوتسملا ضرالا داهّلساو كد هحد هج الاقيالو كتان

 الو ايي اوس ااه أى ااهاوس أوو ضرالار يطا داهللا لم نبا ذاهح ضرأ

 دا وداهج ارعصلاو ةك االو لمحمم رق

 ل1 نا ودرسل راقب اتي وداهملارضرالا ىرتدوعب

 تيمكلا لاق دا دج ويس ةعابإلا واهفءىثال ىلا دنا ضرالااهقلا وداجلا ورعولأ

 اتادار لدم اه دانت نماق ريع دعا طشذا ءانكو علما

 | لزنمالسلاوةالصلا هلعهنأثددحلافو دجاوىنععزار ,وءاضفوداهح ضر ءارغإا لاك

 حامرطلا لوقو. اهبتابنال تلا ىهلبقو يللا ضرألا عملاوزهبأ داسيا

 مانسلاداهجنيعلا برع #2 ةئادس ءامقح مأ لاذ

 نيسعلا ب رغل اقول هنا ىرتالأ ضرالا ةققلا ىفىهامتاو ظفللا فنان“ الل ةفصداهللا لعج

 || نالفو تزربضرالا كل ٌتدهجأو ةلظظلغاضرأ الو ةبلصاضر أن وكنتال نانالا نالز جي ل داهج
 ظ 0 لاك طاتخا اذا دهح أ دقو طا كاده

 دوا عصتلا ككْنسو لبق ٌ ارو تاسعا

 فاحبالغلاننورعوبا لاهو .مضوورهظوُرربىأق ملاك اَدهجأ وو رطلا كا دهجأ لاقي و

 ضرعأو بكم أ ىأ مالا ٌكِاَدَهْح دمع دون لاو دهش نوك الودهجافراسو دهجاةهلئا

 رغاشلالاه .اوفرشا ىأى موقلا هج ورعوأ كا

 . نيقسلا ماسلا ميلاثي « .اوفرش أ دقموقلا تيراد
 ىشرالا 7 2



 ل (دهج) لادلا قرح د ميكا لصف

 نيلايدلب كيرحتل ايدنجوحامصتلا فو اهروكدوجأى هو نولانعضومدنل او نيظلاهبسشت
 اهبةفور عمة دم ىهل.قو نهلا فلا دج نونلاو ميلا تشب دبش ارك ثيد لا فو

 بصنلاو عفرلا فهلغفلو عضومر وناسي د ثحو ىحاضي ةدانجبوءامسأ دان دانس دسسحَو

 دقءانبلا ىرأوهديسنئا لاف عفرلابديرعمثوتلا عضومنيدانجأو ٌنادانج أو هتتلءاوس |

 قشمد جاو نمروهشم عضوه زن*»و رع مانأ ماسلا ناكف ور عمم ونيدانجأ موو اهيف ىح

 عش وهو نيداسحا موب كلذ ناكث يدحلا فو هسفمورلاو نيإسملا نب ةىظعلا ةعقولا تناكو

 لادلا تفو نونلا.هنولوقي سانلا رثك اودكعل بج ناتطقن تك ءاسلابو مسا نوكسو ةزهسهلا

 دهلاليقو كلدهج ده الوقت ةقاطلادهشاودهذا (( دهج )) رسكتدقو:لمهملا

 رركت د قريثال نبا لاك ْمغلا نعدهتلا اهفلخ ةاشدرعم مآ ددح فو ىننللا نيش مكاو

 ةقاطلاو عسولا مضلابوةباغلاو ةغلابملا لسقو ةقشملا ملا وهو ثيدحلا دهم اودهحلا ظنا

 ديعم مث يدح ىف هيدي ريوريغال غلاة ياغلاوةقشملا ىفامافةقاطلاو عسولا فئاتغلامهلسقو

 لة<امردقىألعملا دهج لاك لضفأ ةقدصلا ىأ ةقدصلا ثيدح مومذملا نمو ٌلازهلاٌةاشلا ىف

 ناوردصملااوفاضا كده هتيلطاولاةو هب وسل اكله اذا لجرلا دهحو لاما لملقلا لاح

 ردصم لكس يلولاك كارعلااهلسرأ اولا# نيحماللاو فلالا هس اولد 5لاسما عضوم فاك

 دهحو ٌدجامهالكد,تحاو ادهج هك دهسو ماللاو فلال ها دتردصم لك سل هنأ افاضم

 هتدهجأو هندهج ىرهوجلا اهتقاطقوفريسلا اهيلعل واهدهج غلب اهدهجأو ادهجهتبادأا
 ىشعالال اف عع

 اهداهجا عماهلا:دهج *« عبرتاهللاجوتااخ

 كنأىاودهَسلوقتو هيوسسلاك لئاللآورعاشرعشاولاتاك ةغلابملانوديريد هاجد هو[

 غلب لج راديو هاذ كن مح مهلوقىدسلا اوبهذام ىلعهَّأعفرتو اذ :رظده-لعحت هاذ

 0-0 2-0 6 0 ٠ ّء 502 5: 32 7

 لجزلا,دهجونمضو دهجو هيلعدتشا بل قلطامهنا عي ردنيس قريش فو .مغلبقو هدنهج

 تدهجلوةنهمضدهملا لولا تالىذلا سعالا هناك غولب دهلسا ىرهزالا هريغوردنا نعنحتما
 و ومر -و 5

 هتقشمت غلباذاانالف تدهحول اني دو يلم تفل دن تاقتو ىأرتد.تحاو ىدسهح

 ألاف دوهجتوهفقاش صأوأ ضم نمناسنالا دهحامدهحلا مثلا ةقاطلا دهْحلاوةقَشملا

 ىثدهملاه,تغل,ءارغلالاك ةناغلادهللاتنكسلان ا اذكواذك لعش نأ ىلعهتدسهجأو

 اذك حلا دهج لعجت هلوق
 ةسقب ىلع ملك لو لصالاب
 ها ررولمأتف ةملكلا
 رويصم



 دحاووًادرفم هنم طقاسلا
 ىىسجعم ما لما ذلك

 (مدنح)  لادلافرح « ىكالصف ٠6

 ناسح لاك .نافسعوديدقنببعضومن اد و عاركرععضومدجلا ةرادو
 و 1 هو ميد ووو 01000 تاك

 عوضوخناد<فدمهنودو * مهلوقءانركا ىبنعىأدقل
 .٠  : 5: 0ت6 ٠

 ةليدملا نم إس ىلع بج نوند رخآ فو ميملانوكسو محلا مضد نادر دسمدملاىو
 تيرس 9 لس ل تل 58 . 3

 (دمج) نودرفملا و يسن ادجادهل اتق لسو هلع هللا ىلص هناا لوسران د سس هيلع ره

 هو 578 هد هدوم هو

 داو نورعمدنتملا (دنج) ةرعسجلا مدصلاو عاركن عةعو# ةراجدعجلا

 انلسرأفدونج مكتءاجذا ىلاعتهلوقو دانج أ عجلاوركسسعلا دنُملاو راصنالاوناوعالا

 ىبونافطغواشي رقاوناكو بازحالا مهي تاج ىتلادونحلا اهورت) ادونجوا<رميلع

 تاىثك اخير م,ملعهللا ل ترف لسو ةملعملنا لص ىننلا برح ىلعاو رهاظتو اون زحت لن رق
 دنجو :ةكنالملااهو ريل ىتاادونكاو مه اكم نم مهتنعطأو مهطمطاسف تعلقو مهرودق

 د ونطادتحنالف و ججبباكع جل اوددح ىلعدنح قلما نمةفصىلءفاص لكو صو 0

 ةد ضل اوفلتخا اهنمركانتامو فلن ا اهنم فزاعتافةد تح دونح حاورالاث يدنا فو

 اديمنعرابخالاهانعموةفعسمى أرطنقمرطانقو ةفلؤمفلا لاش اك اذهو ةعوجملا
 فال | نمنيمسق ىلع اهقلخ لوأ تقلخ اها ىأ داسحالا اهمدسقتو حاو رالان وكم

 هيلعمللا اهلعحامحاورالا لباقت عمو تهحاوبو تاباقت اذا ةعومنادونلاكفالتخاو

 ىقتلتحاورالا ايف ىتااداسحالا ن الوقي قالا ادبمىفقالخالاوةواقشلاو ةداعسلا نم

 راخالا ىلا لمج وريخلا بحر يملا ىرتاذهاو هلع قلخام سح ىلع فاتت و فانا تفاشدلا

 هللالاك اوايقدقدونحءالؤهو لق دقدنحاذهلاةب ومهبلا ل عورارشالا بحير رّشلاو

 ٌكالدكو دنملاظفلنالتعنلا دحوفنازحالا نمموزهم كل انهامدنح ىلا عت

 ماشلادانجأو ماشلا ندمديةدسعوبأ ص خودانجأ اهعج وني دملادنلاو بزحلاوشمحلا
 008 2555و

 نطسلفو ثدرالاو نب رسققو صجو قش مددانجأ ةسجن ماشلا لاقي هدس نبا رك

 : : قدزرفلال اف دنحاهنمةْدملكل لاقي

 رغبلاهدانح أ توملاامناك * هبكرنماشلاالاوهامتلقف

 هشلفماشلاىلاحرخ هنارعثيدحىفو دعوت ىهو ىورتالذلبالا تبسي شطعل اغلا

 نياسملا نماهبنيمقملا ىأ اد ىمسا ئمدحاو لكن كا أمأةسيلا هزه ىضو دانحالاءاسعأ

 ها اراكنا رخمارالف بوبأونالخدف :رضخ أى دانت يبل انرتسولام ثيدحف و نيلتاقملا

 ةراخىهلبقوةظلغلا ضرالادنلاو ناردحلااهبرتسيباشلاوأ طامتالا نم سةجوهلبق



 0 زجل + *لاذلأ قوت لال

 ح وضملاو امهس .رفصالا.دا ارآو عيمصلاوهولاعديزنيىدعلتببلا اذه ىو نب وك :رب نبا لاق

 ه-تلعاو هستمّوق تح رانلا ىلعهنوصترظتنالوقب هسعوجر رن وحو .رانلا هيريسغىذلا |
 رش ت قولا كلذ ف ىدام ناكو ىداجي ف لا دااوهلوقب ىمدالا ناكو +_:مةروا اكو هف
 ادمشاهيلغنتؤيو حادة لانب رريضد و رمسملا لهأ نيب ل ديىذلا ممل ارعالا نبا لاقو درب
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 دمحدج 'بيذهتلا نيمالاانهدلا ل دقو حادقلا مزْثرهنالل دقو هنحاص قدامي هنال

 دااخلاكو عدضمال مث عمنيمأدمت لجردسعوأ موقل |اسم[ ناك اذا دمحوهفادامجلا

 هذخايالحرحدقلا اذه تن عدوتسا ةفرطتس ريسف:فورعو أل اكو يسن ليخدم لج !

 *هيدب نم رخ الف هيدءاتلك
| ©* 
 لاك بابشلا نميرضدا.جاواواذج و مهريخ لق موقلادنأو ؛ و

 داجريغن دلي امنرعو 5 ةشعلك نهم اكلا قبع داودولأ

 نيدملا سان و دماجاهدح اوس ضرالا نيبدودحلا ىف ألا دماوملا كارلا
 فراومو ىقاصمكاذكسح وتبي تب ا اراحثاك اذا ىدماحم نالفودما اوحهعجو نب راذلا

 اهدحاو اخ اداه اءارقلا دودملا ىهمتشالف مارت تعفو اذا تددخشسا و ىلا

 دشنأو 0 راصدأ م ففسو رع ولأ دج
 0 مالا ْ

 دامصس وروأ ذفنق سأر نم *« ةعلت ىلعأب منكولهللاو
 صم

 ه2

 داجحد ئهءرجج انرض 3 انفويس عقو رح نم ععمسل

 تسل ةراهد سلا لصثن نا لاق و ظيلغلا عفترملا ناكملاوه ىمدالا لاو نزح ناكمدجاو

 ضرأىفالانوكن الور شلا تيس” ىرخ نلت ةسه طلغت ةظسلغ ىهوءاملا ىف لب وطن
 ع ع : 8 0

 ةراققلاو اريغصاريدتسمنوكيماك الارصاد واهس نمى أ اهدوج نما دج تمس ةظملُغ
 ةك ااعج نامس و سرا ظل غامهالكو ضرالا ىفناداةئب الوءامسلا فدل وطةربدش# م

 ةطلاخم دش او دسلا نمل هسأفدوجلا امو لاه رحشلاو لقءلا تن داحد جلا ةعاجولا]

 دسللا# اضيأ اداب أ دجبا عم تولوهسلا ةسحانو قل ةمحان فد رجلا تكول
 9 3 هم 5و بوس

 لاك قارتبنلاةرسقوم وبس هبه ليللاو 23 قدي فاك اف ريرئدداجاف ل

 تلضلا ىلا سدس

 ستورم ده

 داو ىدوُجلا ميسان #2 هلدوعان انهس م هناصس

 لفوننبةقرولت بلا اذ هز عريثالا نبابسنو فو رعم ليج امهتفو ممملاو ملا مضيدسجلاو

 49 نرعلاناسأ ١غ (



 (نعب) .لادلافرس م يللالشف .٠
 لسقؤلو لاك ساسقلا ىلع ايدام عجب اوربمشلا ىلا هءسهذيامناف ىداجيربك ذئتععس ناف ءارغلا
 ةدشطبلاانضيأى هل قو !هيفنيلال ل ذكداجبةقانوايفنيلالداجس ةاسشو اسامة ناكل دا
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 تادج اهسوس نم كلذو ناللا لقا هو ةئكلا داما نيذهتلا ىيمعتالو دس اناق

 رعاشلا لاك رسال هيفا ملبلالع َءااةقانلادانجلاو ادوُيدنمل

 ُبوْضَعلا هر طعتلاذا » انغنوكمدالا ةنسلا فو

 ضرالا جفلارداجلا و اهلنلالداجتفانو رطمال هننعللا بخ الك التدماحة نس بيذ تلا

 اهيسيولةسيايدامب ضرب يذهتلا : ةظيلغلاىهل قو رطقولداحي ضراو رطماهبصيلىتلا |
 دسللاف اهيفئئالورطم

 ار وطماهداج سمات ر 3 رغطقلا طقذا هادف تعمأ

 جادو حامراو خر لثمدا جو داما عججاو ضرالا نمعفتر امد اودجب اود هدمسنبا

 «؟ 5

 1 سلا نها لاق عفت م بلص اكسر سو رمسعلثم دبا وذا

 و وةدو ه2 و

 لالجأب لود لد ىلع 5 ةودعتدهاجيذا راوصلا نك
 وم ص

 هللاو انا ىمتلا نارعن يدمج ث د دحه نمو : لخي د هه دجسدقو را د هلق و

 نم همزلباع لاذ ا دماحوه و كارعالانباهاكح لطابلا د_:عْوفدس الو ولاد ساب

 سإتملالاقو لضلادماحلاو ملا

 ةامت تك ذاذا اديأاهل '* .نكوقتالؤداماهلداجت

 هنالرسكحا ل عىاماولاملادماحلازالىأ دامي ضلالاش و كوقتالوىو ربو

 حدملا فءاحلايداج مسهلوقض,قنوهو ةرجلا ىأ راف مهلوةكدوجلا ىأرد#ملا نعلودعم
 فو | 1 ةءاد مايل لونا اد 0 هانعملاهو ساتملاتهديشنأو

 تدملا نم ةكسل

 داجت ٌدامرهدلا لا وط 5 ىلوشتالودامج اهلداج

 هديسنا لاق راسيالالجالحادقلا,ضافأا روّاد اهمذتالواهدج ا ااقفرسفو

 . لو قربنا لخ آني لبني دنكلو رسما ف لخببالئنااوهلدقو دّدشاملا ليضلادمناو

 هج دقزفي /قذلاوهلبقو همزلو هملع بجو نم قملا مزايف اهيلعن توي وهندي ىلع عضورو حادا

 احدق ف صيدها يقدبعلا نب ةفرط لاك ربل
 ه7 -تدررو 8-1 ” و ه2< ةمر” << ةع

 دم كه نعدوس اورانلا ىلع 27 هرب وح ترن وبسم ر مصاو ا

 لاق



 1 (دج)  لادلافرس « ميال

 نبتت راف ىأدددلج جر عاب رلاق بيذهغلا ( دناج )» عضومد.مالخلاتاذو رقبلاو
 دشنأو رودفلا

 ىدَتْعا تح هئلل ىنادق 3 ادد ايجانامدقناكو +« ادهش فا سماع جانت ماك

 ءاملا كيرحتلايدجلا (دح) هرعش ىف ىشعالا ة هرك درصقت :و عكا ممعسا ادالحديردنبا

 وس

 دج اوهن عمر دصموهوبوذلا ضقت ةنوضوءاملا نمدجسام نيكستلابد با ىرهومملا دماحلا

 نمامه رابع 31 مدلا و ءاملادجمدسنلا ده ارثكد دقلاقي مدخو مذاحلثم دماج عجبك درحكأ اب

 1 ندمان يام .ودجدقو سب اذا هريغومدلا كاذكو ماك ىأ ا دجيو اد وج دمك تالانتسلا

 لدقو باذامو هنمدعامىأ هس اذولانملا دماٍحَّكو يتلا دج ودمح نأ لواحةراصعلاو ملا
 مك

 عمدلا للقنيعلا دماج لجرو ا ةكحو رهو هر >> لقو هقطانو هتماصوا

 دس عمدتال 5 ذماجىأ ىداجبنيعلا تلظ ناكل
 مص دع تا وها” ع لجن 0

 متل مهلل قمن علاف * « الذ جتسيوأ موذلا معطي نم

 متم -قداوأس لدللاو د# هع اح راينلا ىذا جاع
* 3 -22 

 ةفرعمنامساناداحاو اهلعمدالذوجنيعو : تكبللااءاجاذافةدماجراهنلا ىرتكأأ|
 ىهةتس ىداج ثيهلا كأن عكودو ىداجا ارهشو ئداجر بش تاقتفضأ اذاني رهشل

 ىداجيىهةسه ىداجبو عباسا اوهصحرو ةنسلا لوأ نمرهشأ ةيس مات ىهوةرخ الا ىداج
 .٠ - .٠ .٠ . ٠ 7 7 .٠

 دامي ةيشىدا ج/ازلسا ذا يحوي دسللاه ةنسلاروبش ل وأ نمةسماخلا نهوىلؤالا

 حامرطلا دشنأو همفءابملا دوب ىداج نرعل ادنعءاتشلا دمعسوتأةربخ الا

 ماسلا اسر ا #3 ةيداج تجاهل

 ءامسأنمام_يفلادلا فب ةرخ 1 قدا دا ىرصوملا ةيوتشةلماىأ

 د وج كاد, تنمسدق :رعمر ووشلا ءانهسأ نم ىداج وهدسسنبا كيجلا رمى اغف وهو روبشلا

 ناكئداجقهطءاشلاب رعلا دنع ىداج ةهينحو لاو رويل دعست
 قرتفار تندنلا دوش امؤهوتاص دن. تاس نائرالرااهرخ ل |

 روهشلاءارغلا لاك ضانخن ىلا عودبرلاو ىدانملا نععدصتلا نقولا كيضلالبقفهنالا
 راصنالا ضعيلاك ناشؤماممافنددامج-الاةرك ذماهاك

 و م 5 ءو 2ع و مرمس

 فىفضغيم ٠ نطعفانحْناَز 2 اه .رطق تعلم ىدامس اذ

 لاف لطعلان نب انف سانلا عضاومني زببشعلاهبىدلارطملا نكمل اذالوقب الخ عي

 ىناذك دجللا نم ىلاعفهلوق

 قىدلا وملَقلا طمضبلصالا

 لثمدجلا نمىلاعفحادعلا

 ىكعصم ما رسعورسع

 لصالاب اذك نطع هل وق

 حارمشىأماللانلطعدلعلو

 ىيتح» ما لخنلا



 مدلج ٠ لادا فرح « ملال سف 1

 لاق ةيلغاخلا قدبعي ناك صد اود ((ددلجا) دنع

 مسا ملائما لافد شي ة حيزا ىرهوخاذو هيأ للا ىلأ ليك

 رعاشلا لاق مص

 دا ىلا ىف * اكىَراَقْس بانك َتابف

 (دعاج ) عاق را ةيغدمللا ةيقينححو ارك ذولا ىدبعلا تقثملل ثدملاى :ربنسا لاك |

 | ةريبكةنسمدعل ةأ له اوكلذكدعالحرعب وةديدش ةريهظدب وقدعلب ةقاتو ظلغُد عا راج

 ىسعقفلاد ثنو. دعاللاهكلاقيديدشلا لها ىرهزالا ديدشلاىلصاا دمْلَكاَو

 اذرافالا فانصالا عرب ادعالج دك اذاهل ىوص

 «نادعلجاراكمهلا لمخ * رون دج .رعشفو فلاندع الحلا عجل وبلصلا ديدشلا دعالثا و

 ا وة وم د هو و هوو ةا لوو 2 بوو

 ' 0 ادحلسوادعاوابعلتوابعرخ هير لاقي . رداونلا قولاف ديدشلا للصل ادعلملا

 لدنحلاقو ناك و رجلا ارز هملجلاو اد_ةغاعورصم

 95. هو

 دن تامقتودمهمصو 0 اودع فول اعاماذا اواك

 مكحلا فورظصلا دولا ودا دج 00 0
 غخ15ةء م8

 وع صاشلا لاو فادقلاجمربامردق ل دما ةصادول اودللا ل قو ةرغصلا

 دولا لب مث نيا ةرحةد لج ضرأولو ١ ركب اكدمالخلا لقوع دو الدنا ماجر مح

 قدياعج لاك هيذع قتلمألو هضم لعاضراف لد هلم ءىنكلاذنودو ىدحلاسأرلثم

 ْ قدزرفلالافو هريعو ىونل اهب

 ٌحارصلا نيبءاملا هيلع سبل هسأر لثمهادوأ اخ

 ندشللجودلح لحرو ليلقلاءاملا فنوكتىتلا ةرذصلا ىهو عش انا دلما ىارعالا نا

 قد<عاوب ا هدشن أ هلوقو كالا مرت عسطعتلا دل امتوسلا
 و ددو

 : دسلجلا هئاملا ضرعواوغا 5-3 اهدالو ألمح هئاموأ

 ىلعدبزت دج نأ اضوافددعنماغدالو [لعمتالو دلل اتوقف ضراعب ىذلا ىأهبوقةقاندارأ
 0000 000 3 0 0 : ١

 ةريثكلالبالا دل خلاو ةرقبلاةد_!+اورعوا عاركنعهلقُث ىأ هدسالج هملع قلو ةناملا



 |[ (دنلح) لادا رح #3 ميل الصف

 برالاب عسقصلا ىف لاقيو ٌُلقَلاَدلَجو سانا ادلحاو دسلللا نم ٌصرالات دلو

 ديلا ىزه وللا ممن عبقصلا نمنضرالا ىلع طقسمتو ءانملا نمد حبا مدلج باور
 نحت شي دنا فو. ضرالا لعدم ص ءامسلا نم طقس ىدنوهو طئقتسِلاو سرا

 ريخ ل كبد هناو دربلا نمدماخلا ءاملاوه ٌدسلحلا مثلا بيدك اطيل سي ذي قلقا

 مهني ناكى داك دااجناكى فاشلا ثيدح فو ةمعملا لا دلال تاو اءاورو هنآ ىأ

 تلج ديزونأ هلك هيرشءانالا ىنامدلتحاو ةمهتلا عضوم نطلا عضو هن اكف بذكلابى ربو

 -لَغرلاو [غرلاو ةفلَعلاو ملقا ةلس هنفام لكتب رمشاذا همفامتْركَمْخاو هدتلتجاف ءانالا

 قدزر فلا لاك ةلرغلا هلك ةدلكاوةَلرعلاَو
 ا ا وو و و مدس

 + للا سراناهيلع علطمت ىنوم 03 مهرولا سس متار وحل نم

 0 اوعا رلاىدنع وهو لاك هل اغلا هلك لادلابؤ ا وا ءارلابى :ردأالو لاك زل ور ددقولاك

 لاقو ناباذا مالا فكل ذلاقي اد ونا دل تحرصو نزو أو ةهليكملا عواعم لهما نم

 عد 9و مثؤ*و 77

 لاق ءامسأدلاجتو دملحو دلجو يطل تحبى ان اد تحرص فاعلا

 4 و

 و تم < و و و <

 0 ا

 ٌ - 5 اميإ و 2 0 00 1 9م

 ىرقنم هب رقدوا_جىلا بوسنموه ميلا تب ىدولل-ا ناله نمو 0 ,ومدوأسو
 ء©« 9

 ىدنلجو ديدش بدك عبو ىدوا لوقت ةماعلاو ميلا مشب ىدواا لقتالوةبقير فا

 ىوردقوةرورضلاهدمامنا .اهقمناعىفءادتلحو 0 هلوتو لجرمسا

 -- هو

 (ددج]) نام كلم مسار وصقم يلا مضي ىدنلحو ى رعي يقمن ىدأ ىدنلحو#
 مود وى -ءود

 ثللاا (دنلج )امض اظيلغناك اذادمدجو حدناج ل<ر لضفملا نعىساهللا ىف ىرشزالا

 رج نبا لاق دتماو هسفنيجردقىذلا ىتاتلادلحتا ىممالا يم

 انيضولا دّنسلا سمعك 5 انكم مامأُلت

 اهحوزوحس هس ارعال بوقعيدشنأو
 ؤوودهورعم وعضص نإ ةومددص يقدم ع9

 حدادا سحج ةجابله »* 5 وا 07

 لصالاءاذك ةلرغلاوهلوق

 يمص ما

 فاذك لاءادلنلوهلوق

 قوطيغلا اذه.لصالا

 هلوأ مضنءادنلحو سوماقلا

 مك وةدودع هبنان عفو

 ٍِع
 - 5 هور

 كلم مساةر وصقم هسا

 ىرطضوملا هووناع

 لاق هتان تف عم هرمصقف

 لب ها ءادتلحو ىثعالا

 العن دنل-ى فاؤملل امس

 رصَّش ودعهنادب ردن ,انع

 يعم ما



 ادم لادلا قرش د»* ملا لصف : |[ .ءه

0 
 هو ود

 قصف زنك ة و ةددجلاءعللاةسدابلا ىهرسسكلاو فلامةدما

 س7 موس ا ©م9 بن

 تفس سو لةدلخ تيك لكي * اكرْمفل لا برقاماذا تنكر

 لاف االول نال ىلا الخلا لبو لاجل وبلا تاريزغلا لب الا نمدالملاو
 او

 و وو مد عوو

 بقعمنبريعتلاردقتبقعا * نكيرلودالحلا كَل تدراحو

 هلق مركملا نيدسغ لاك ءاهلاةدحاولا نامل الواهلدالوأ التاق ونلا نمراكلا دلاو
 هتلاوراكلاادالوالا كلذ ف ل دالوابملعر در اغصا لدالوأال هضرغن أ هنمرهاظن ااهلذالوأال

 ظ باعث نعرار دمةدل ةقانوانبل بالا مدى هودالملاةدحاونيكستااددلطاو ملسعأ

 | ا لدتتلا قش رقلا عر لل عيقوتو دل كانو ديفا ةلستا امنا ق وزعملاو
 دقنأو ا يا او ةدلح ةمحانلا ةقانلل لاقي و

 دواْمعولاهدعباهل و قنا انك رعتدال اد قاوللا نم

 مسا هناك اهل ناسلأ !الواهلدالوأ ال تلا لدالاو غلا نمدلخلا واهدل- هب تعي شقدلاو بألا

 ةدّاخ ودل ليقود[ اهعجوةدلجودال جاهعج ودل ىهفةاشلاداوتاماذا لمقو عمجلل

 اهللاقب و دلحةاشىهف اهداو تاغ ئاشلاتداواذاءارغلا هعضتنيحاهدإو توم ىتلاةاشلا

 لبالا نمد اودلوالو نيلاهل نكمملاذا ةدّبةاشوت داود عج و :تلعاضا

 يح لاق اهيفراغصال ىتااراكبلا

 لفاسألاللقاهنمدّلجملا اهءاح ىتسنامزالا اهاك او

 ىتلادلكا ىرهزالا لاك دربلاو للعرس اههسدالزال تلا ليالا نمَدَلَم ءارغلا لاك
 عمجو نسا نماهقوفاختوبللاتاسدّلكْناف لشد واهدالوأ اهنعىلودقو اهلثايلأأل
 مسااهنع لازاهدالوأت عضو اذا لام او راشعلاو ضاخن هيف ل خدي ودملاجأ ًاودالْخدلحلا

 كاسر ةلجاوز 3 ردد لوب ؤرلاع دربلاىلامالةدلح ةقانو حاقللاو راشعلا اهل ل.ةودّلحلا

 جامعا لاو
 لاتحمدهعو ءاملاةرفصنم * لاودالاب هنأ ْنْدَم + لاثكالا ضاخما تاج تاك

 اهبالصواهداد.ضاخناتادلجلا يو «تعرغت ىأد هعلا نعلاح كلوق نمريغتمىأ

 دماحلا اهباصأ ةدوا<# ضر أو دمة ىددلا نم ضرالا ىلع ءامسلا نم طقسامادلخلاو

 تداح .و



 44 (دلج) ؛ لادلا فرح + جلا لسف
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 هّغلا ىهولاذلا انتا ماخدامماو اذ كح نو هتنعلوأ يبس نيإسما ضل

دلةيحلا هندلحو وجا راض دااجو ةداام وسلا هاندلاحو
 دوسالا هبميمضعي صخو هتغ

 ىريل فاوطلا ثيدحيفو ةتييملاو ةوقلادللاو هيذيدلكدومالاواولاق تالا نم

 هسفن ىفانوقىأ ادلج قي أنا ةيوسمر ريصلاو او ةّوقلا دلل ا مهدّلَحن دوكرشملا

 دخان وديلج ودلح وهف مضلالجرلا دل هنمل اوقتةدال_لاؤةيالصلاداَذباو .هدسحو |

 رعاشلال اق لوقعملاو ولحن ا لثمرذصموهودوا او ةدوا2 او ةدالكاو

نولعدّسَج لراولاتامبر ولاق »* اربصن مدون افربصاو #*
 اذاَض ميلا عم ماللا 

 دوا اولد مسالاو ةدولحو ةدالَبدْنَجدقودالح ودا أو ءادلجودلح موقو تنكساذا.

 وشو كاره كر تدالبل فكتتلاو

 مارال 000-25 هنعماوقالا دمت فيكو
 ))ه2هوعء )هدو ع وردم هء وزو < وه ِء

 هتغمدأوهبدلحأوهسحوأواذكو ان ريصت عم هسفنال نعيدادبع

 ةغبانلا لاق كاس رالادلكا اوضرالاَن مظلغلا دّلَحا ودنلاذ تبوح اذا هنعدأو

 دكا مولا, ضول اكول : ايما

 رب ل دلجألا كاذكو :

 دج أو لس لكن م ىصحلا فاد # اندعب سماورلا َنيلعٌتلاجأ

 كييف وةقارسثيدح هنموة بلص ىأ دل رايك ذا ىحتةرحهلا ثددح فو

 ضرأ ةفنخؤ أ هلافدالجأ عجباوةظلغنملاةبوتسم ةيلصدل ضرأو ضرال ان مدل ن

 ةمرلاوذلاه .دلاهدحاودلاجالا ىهة سم لاتو ماللا نيكستي ةدلتجو مالا تعبد

 دلاجلا تاما ل" الا نمءالم « تستكاو لاذْنم كاذىضقتاِلف

 ةر ,زغلا لذعلا نمدالللا وتادلملا عسجلا و دلح ناكم دام :و:لل>- ضرأأ هدهثنللا 1

 ىراصنالاتماصلانيديوسلاه بذدَملاىلامتالىتلا ىهل.قو

 حوا ءارقلا دال ادر هربا لع ركبلو كي مر مكملع دامو نيدأ

 نمدالجلا يعجل ىلعة تق نياهاو رولافةغنحو هاو راذكهديستبالاق

 ةداساهطرتسشا5 : رهن ولد تنك هجو ىلا عت هللا مك” ىلع شي دج فوبالستاراكللا للا

 اذك ةدل- ناح موهلوق

 سوماقلا حرش ةرابعو لصالا
 ةدلح ضرأهذهثمللالاكو
 مصم هإ دا ناكموةدلجو



 3000 ا ا ا 0 ا ا ا ا كا ا تريلا يكلف ىلا اا ل , يوحي أ“ 0 حل
 را نوب بف م ا ل ا ا
 ا 0 0 27-5 5 42 د 5

7 1 1 200 0 1 

 (دلج) لادا فرس + سللالست 222 1

 ىنازعالان يا لسلاشبالتو هروح دل لاقي ةاشلاطسلثمرو زملا دملكتو ءاشلل سلا لزج

 داب سين أدلطاو كلذريغ برعلا لوقتال لل تدّلَجو ىزعملا تت -وناشلاترزحأ أ لميا, انتر هلوق
 0 اا باودلا نمورع سلف باودلا ن موريغوأريعبلا امش نيتلمهمعارف ءاح

 هقيئاذااهناوة نست ةقانلامي ل وامام دع ولا دل دلكأو 35 نعلم 0-1 سوماقل يسرع : ٠ ل 1 ةأأ 1

 0 ل ".لمهمامهنن نيم تزرجأ
 هدلا . نمدربعوأ امام ىشحي مث راوملا دلج حسي نآد امل اهريغ اهريغدأو ىلع كلذ مارت دعم ها روحو لمأتق

 خوال مادمت مي راودْلجدْلَس ا ىرعوملا ه0 هما 0

 حاملا لاق هم
 هم و

 ا اد قون اكةوالم 5 اديصمىاوغلل ف ارأدقو

 ءاشغدأملا برذهتلا دال هسا ًاونلادلحو . دلخلا ةقانلا حأرتاك ىلع ةطعيو سمار ىأ

 مطاتواهدب ةحئانلا اهكجةدلجن رمدعطق ةردلجملاو نيعلا ةدلج لاقي و ناوشلادسخ

 1 نالدال عجدتلاجاناىدنع وهدمسن الاف عازر م عجل اواهدخ .واههح واهب

 ادلاح عج ودا ةحئانلا الم لاقيوبيذهلا ١ ريثكومنلا اذه ىلعنابقتعيالاعشمو العشم

 ديزنبئدعلافو ّنيدباب نحناذا متاونلا اهكس قرخ ىه ةودسعو لاك

 داعتاهاوسدلجاواهّسفتالف #3 ىرمالةقيلخلا َتْهَر -؟تاماذا

 ا” دسم اهاوسل ضرالا قبرضاواهنءرخ آ امهذمواه ب رطربغاقي رطذخىأ

 ةون نمةدوا_ ىأ ىا.سلا|نعامهاتلكةدملجو دلة هاوهب رضا دل دلك طوسلاب

 ٌدِللاهدلحو 0 د ردت يعبأ اتم درا لات دال ىدلح

 طوسلا برض نم عزجالد لحس رفوهنطب وه سار كلوقك هدلح باصأ او هبرضى أ ادلح

 ىنلا ىلا بطال رنا ثيدحلا فو اهب را ل م طراد

 امون لجلال ةالصلا فاسو هيلعدتتا ىلص بنلا لاطأفليللايهعم سين ملسو هيلعهللا ىلص

 داق ددسن !تيكر ريبزلا ثي دحه نمو ص هرال | ىلآ ير ىأهيدلخ لاقي م ونلاةدشنم ظقسمأ

 ةدااح اوددلج تب رضاذا ادْلَخط وسلاو فلاب هتدلج لاقي و عقأ تح مونلا ىيلغيىأى

 ّىَب نك الا لاقف مولا دك ىلارطتف ثي دحلا فو اودلسماو فويسلاب موقلا دلاحتو ةطلابملا
 | طق تررف فاتن تتقو" لاتقلاففسأا»ب :رضلاوهو دال عضومىلاىأش طولا

 تاناورلا



 جياع

 4 2١ عدلا . .لادلارع 2 ميملالشت
 0 »و

 ادلخلا مميت ب باهلاايريض 35 هعماتمات حو َبواَجئاذا ىلدهلا ْ

 لافاك هلبقامةكرح ةمفاقلا ف نك اسلا كر م نأرعاشلان الدر ورضماللارمسك امناف

 لحرلادالاقتءاوذتدنلا برش #3 لعون اًناوخاانلع

 اولاقو مهحراوج مهملعد_مشتنيحرانلا لهالارك اذا ءتهلوقو فرعيالا هو تبكسلا

 مهكوسمانهدوادلانا ىدنءومدسنبا لاك دوا اءابنع نكمهجورفل هانعم لق رهدوأ

 لجوزعلاه ايدل انهنعلجو زعدتنا ىنكركذلاانهه دخلا ءارفلا لاو ىصاعملارشامتىئلا
 ةدّلداو هتحاح مكتمدح ىضقوأ لاذ نمدارملاوءارحصلا امئاغلاو طئاغلا نم يكش مدح اءاجوأ

 نال كا ذوهندب وهم + لقو هد ةعامبمديلاتو نا الاد الو دلالا نمةفئاطلا

 ْ . رفعي ني دوسالا لاك امه. طمحتدلملا
 همام

 ىدالجأ نموكرَصب سلام #2 ىئضاغو ٌتنقدق ني رئامأ

 رفنة سه فلسا هناةماسقااثيدحىفو همسجو «صنش ى أهم ادالجأب هدالح أ ها

 لاقو ديلاسخلا كلذكو مهسفن مهيلعى أ مهدلاجأ ىلعناميالا اود رلاقف مه ريغ نم لجر لد

 دوما ةذفلا أ كرات * اهداتقأو ىدبلات ىلإ رعاشلا )

 ثيدحلاىو هيمن ار عدلا لا دولا رسال ظ

 ىشعالا لوقو انتريشعوانسفنأن م نمموق ظ

 اهدالجأي داناّلاجر د هناا سحاب ر

 هصخش ىأه سب ارذاحابثالع اش ااملاغ ولاك ىصالاو اوراذككىرهزالا لاق

 ا لغو ءأ كلا يبرافلا اضوملادارأاهداسجاداوز سويس ل ْ

 لاق دلملاالاهلع
 بم و سةو2ؤو« ي

 دلج مظعريغ هم مف #3 امش ريسلا بهذ رحل لوقأ

 درفملا ماجلا نامت نقاشو *«ىوول اوقوُسلاهقا الما ىلىدخ

 (؛ برعلاناسل ب 1)

 عجومسملا وءاضعالا :وقامك ناك اذادلاعتلا ودالحألا مظعن الفلاش و ىصقن ىئضاغ

 ليئضودالجالا مظعنالفلاقيو ضاخثالاوءاسحالا ىهودلاح ا دالحالا
 أ امو دالجالا

 1 8 -- : 0 14 . 0 و 2. 3 8

 نبالاو همّدودسو لثمو لئملثمدلآاودلخلالوقيو خملابديو يحل ارعالا نبا ناكسصو
 - 3 -َ -َ 1 اه

 لبالديلعلا يذل ريعبلا هيمسمضعب صخوتاشلا لستاك اهدلجا نع ع ننروزتل دلو



 اذك ةدصلا اولماعفهلوق

 هواماعف ىسانملاو لصالاب

 ينم ما ةفصلا هلماعم

 طوطش ىلع ت دنتاله برب ”هلقب ةدعملا ىزهزالا لاق قفارملا اهب ىىشح لؤقملا نمىهو ءاتشلا ىف

 (دلح) .  لادلافرخ « ملال س5 2 5
 ١ تمدو تورس 98 7 وم ة- هم ماد

 0 اولا طلخقو #3 ىرقلاءوعاهلثدا ةصادخ
- 

 هوب ىذم رى س

 اهانة عج ىمجم ود لابلصو اهلصا ولنم 8-1 كتل ركل اوس يبق اءاهأم ر

 دعو رامالا طاش لعتدنت ةشسششحة ل _علاو راهنالا يطاش لعتنندبعملاو حاصلا

 ةدعملاةفسحو ألاف . ناعشلا فل بقو دعت: لامحلا باعش فتن ءارضضخ رص ىه ليقو

 | سببتو عسيرلا ف تينت حب رلا ةيطكيدلا ةئعر ل ثم ةئعراهل لاب فتينت ءاربغو ارضخ

 ىبضقاهلءارضخ حررلا ةبمط رش ىه لبث نب رضنلا لاقولاق همعراهل سلورامالا

 لام ابيلع لص ةدهج ىه و ىشام ةرارملا ىلا اهحير بط دّئاسولا اهب ىشحت ض سارع اهفارظأ

 لور راعصلاوديداعل ارضنلالاقو !َمْهصفرْضُنلاداحأو لاك : ةدعحاهتعاج واهتدحاو

 0 ا اغرفصأ؛ : ني

 عم مو و ه5

 دعح دو اضيأمذوهو 1 اولا دنعابلا نمىدحلا قصي

 سيلو ةداعجابأو داب كي بتذلاودعملا ىأب كلقوهدعحر ولاريكدعجريعيو ليسأريغ

 هفصيتممكلا لاك كلذ د منع رايد

 4 00200 هور. هم وهو

 ارفوأدازلا نماظجهلتلعج هتان ريغب كي عطتسمو
 - 7 3 3-5 5 مآ

 صرتالانيدسعلاقو

 ديس كبس يذلا اك,« االطلا ىنكنترملا نهاولاعو
 ا ال نمت نو تحل أنك تاوييمنال اوقيدسعوأ ركنموإ هو ةنسح هتدنك ىأ

 هانعما ده مالكو ا هيراشهراكسالر جلا لعفهلعفناقارثاخ تاكتاوالطلا كا ذكو نس>ريغدلعف

 ةعصعص:نب صاعنبةعبب رزب بعكن ةدعجوه برعلا نم جون وهو سق نم ىسةدسعجو:بو
 نس رحلاف ”رأسقةداعجو 00

 وده مس 52

 مجاوسلا عومتلاانويعاوكب أ او 38 اكدصمةداع فاول .أسراوق

 نكاد رد (دلجإل ةفصلااواماعف ماللاو فئالا,ددع, اوهلقو مسا دسعجو

 3 لاف هنعتيكملا نااهاكح ىلارعالا نبا نعةريخإلاهبشوهبسشل_ةمناوسلا عبجينم

 عنزي فانمديعلوقامأو دل نم صخأةَدلخاودواحو دالجأ عماو ةروهشملابت سلو

 : قذهلا



 4و (دعح) لادلا فرح 35 ميسا لصف

 ةقانىلعشثيدحلاىفو وهامءاخرتسالا ىلاوهفهلوط ىف طرفأو هقاخ نرطضا اذاو نارقالا

 امهدخأ ناس سمنانعمولذحدملا هذمه,هذاذا دعم اوةديدش املا ةعتجىأ ةدعح
 نوكينأ ىاشلاو برطضمالوح رتسمريغقلدلاو رسالاديدش حراوملا بوصعمنوكت نأ

 ةدوعجو سرغلاو مورلا نممهعلار وعش ىلع دب ةلاغلا ىه :رعشأا ةطوسنال طبسربع | دعجهرعش .

 رك ةيلاغلا ىهرعشلا ا
 أمآو ننعملا نيده نع 2

 ناكاذا دعح لحرلاّش نأ امهدحأ حدع نع قنمامهالك نا نعماضيً هلف مومذملادعلا

 لحراولاه اذا اودرت ص ريالا هل المج تاك اذادعج ل جر لاقيت أ اثلاو قلدناددرتماريسق أ

 ئحارلا لاق منت وهنةبولاو عرار دك اللة اططقنوكينأالا حمةطوبسلا دعج

2 80 

 ديعمملا ب -. رمحاش < دداما لكل م جسم رق

 امذراح دمنوكيلاجرلا تافص دعم اريثالانبالاق ادعم تءاجنا ةنعالملا ثيدحىفو
 ةفص ىلعوأ حدملا ةدْغص ىلعهيءاج لش ةنعالملا ثي دح ىف سو هملع هنن ىبص ىننلا هدا رامز دلل

 نم ركلالاشبو داعمسادوسلارمتلا ل فام ىرافغلا مشرابأ اسمن ثددحاىفو مدلا َ

 نارا واكل سلاوملسانالا تسود د تزف دعجلاجرلا |
 ه2 هه. 9و و

 دء-لحرو ليخنيدملادعجل جرو 3 00 ىيلذعتال #3 نئحارلا لاق دبلا

 وهدم وى هد

 لاق ,اهمول نمةريصق ةدعح مدقو #* دعحريغنيفكلا ضْئافن رع لاكاهريصق عباصالا !

 فرع الو لاف ىلا دعما نااوعز ىفدالا لاق + مدَقلا دعحالوءوهلانحاعال ب جيامعبلا ا

 ءافاخلا ضع حدعءاضسلا قريشكل اق فورعموهو لضلا دعملاو كلذ

 وهو مه < -أ 5م

 تااغةيرللا فكلم لضفدل « ىذلا ةكتتاعزءادعللا ضم الاىلا
 1 7 و 2 0 2 ١

 ءارعشلارثك نم مهو ةريثكت اب حدملا عضوم عضود غل ارك ذراصنالارعش فوىرهزالا لاق
 035 20 ا مم 1
 دّقعتو ضءقن دعو ىرثلا دعحوانسل ناك اذادعُثت ليمدعح ىرثو ديدعح نارتو دع اناحدل

 .٠ 0 ل م .٠ ء .- .و

 لاقي ةقانلاواريعبلا هطخ ىلع ضعي و وذهضعي راصاذاكلذو عقبك ارثيم لعجاب رو

200 

 08 ص هن <85 ر وص سل و 504 وه

 مطار ناد عملاديزلاب م ءأو * اهتشخ أ ىدت تلج اذا“

 ريسغيلا نأ قنوكت انور ايطار ةعرسلا ءاضأ اوريسلا عرستو مع”

5 ”2 

 ىلا رعالا ناد شنأ طيسرعع لغد عمو دعح سحو

 لصالاءاذك ”برضنهلوق
 طبضلا اذهو ةمعملاداضلا
 تبرظد ناوصلا لعلو

 وهو لتعك ةسهعحلاءاظناب
 سوماقلا فاك ريصقلا
 ىىيمعم ما



 ةاي ىلع مود سح هلوق

 توصو سوماقلا ةرابع عنو

 ىلع موقع مظعك دست
 هحراشلاف هنو تامغت

 اهضعبف هلا قلدكو

 ًالطخوفو منو همسك ىلع

 دراو ازه»نا قالو ها

 ىسعم هااضي ا نفدصم ىلع

 لصالا ىف اذك دوسوهلوق
 لوالارطشلا صعب فذحي
 دعم مأ

 هند لادلا فؤح تتاح 5

 و < 5

 ا سل 37 دي نمَاَتالا ل 00 3 0

 رخ . الدشتأو عبجت ودساجاهنم حامرطلا تب دشن ا و دس ودساجوهف يوصل اذا دسم

 2 م

 سن هي عيا امدلانم * سر ومدشجه دعاس

 ميمارسكيدسجاعجدساجنا ىارعالا نبا .هبفقرعتف ةأرملادسج ىلب ىذلا ب وثلادحلا و

 د نجعل مضلا هدو دحا ودسحلاودسحلاءا تلا ثدنلا ىلب ىذلا صسقلاوهو

 فيطم نمت اوف رطماف :رطملل اولاع اكرمملا و 526 مضلا اولقمتسا همنا الا دسحلاب

 نموا 0 عجدملا م نطبلا فذ_خاب عجوداسملاو

 ادد لكدر( دست )ل. هرك دنيوي ام لاى ريغمرك دقو جما مالا ةدايريدسْلجلا
 ' أ طبسلا قالخ رعشلا نمدعملا(دعج ]) دصح ل جر نولوةمفاداضماللا نوادي و دج ل حر

> 004 

 | هحاضهدعحو دع دول عنتد دوعن نيب دعج رعش عارك نعريصقلاوهلقو

 ا دليوخ نيل قعملاق داعح ا مهعجسو ةدعح ”الاوةدوعللا نم رعشلا دعح لرواد دعت

 بهارلا هر مهلثمب « اةرلاداعجدوسو
 لاجرلا نمدعتلاو رثك أهمفةمالسلا جو ليفلا باحصأ ة ثلا نم ليز هترسأ نه ىنع
 ْ دثنأو عمتي س ل ىذلا طبسلاو ضعبيىلاهضعب علا

 نيتانممهما طايسلاالو * نيدعتا بحأال ىيلستلا#

 هقعنحلزانمهنبا ىفىبهمتلا ناعرملكارعالا نبادشنأو

 ةراد سلا نعوفتاو مرقلا أ هك زاماثا ياس رو
 مودم منو <

 هبراغل تلا براغ ىواس ماه اذا هءاطتطنع ادع ض [ىتحضحلابو

 ديدشلا عقل اوهلمقو لاح .رلا نم فيفا دعما لسقو طئطنعلب وطوغوا د _عجوإ_عش

 دسعو ادشنأو م« هنوفرعتىذلادعل ال جرلاانا "#, ةفرطتسدشنأو
 رج جم ل 0 1 يل اين 1

 حيداقملا طبسلا برص برضي د# نيردنوأمهيفدعج برأي

 حسو ببسبسسمب برس بس بسس برجس بج

 ةلئانم لا فش أوزسالد ثوم اروصعمىأق لينا جرم الخ ا دملجرلا ناك اذا ىرهزالا لاق

 نارقالا



 42 (دسج) ٠ لادا فرج « مللالضف

 راوخ#ل دجال مهلحج رخافل جوز علاه نا ةعيبطاذكو برشبالو لك بال ميسصب
 هل هلوقو دسجاذىأف ذحلا ىلعهتلج تش ناود_:.لاوهانهل تلا نال لت نملدب ادسح

 داسج أ هعجب و دسملاا ىلا ةعجارنوكتن اول ثلا ىلا ةببعحارءاهلا نوؤكت نزوح راوُح

 دسملاةب الار فتى قحساوأل او بهذنمرجالاه ادسجالعهلوقىفمهضعيلاقو
 ادسج هانلعجاموهلوقفلاكو طف ةثللا نعمدسملا ىنعمامنازمعالو لقعيال ىذااوه

 داسج [ىوذم_هانلغجاموءانعمو لاه ةءاج لعن دحاو دس حلاك ماعطلا نزولك دال
 نعجأ ل سرلان ا اولعأفماعطلا لك ًايلوسرلا اذهلام ارا ميديا كل در ماعلا ١ اكألالا

 مالكلا ناكن يدع نيمالك نيب تءاجاذا برعلا باعثودرملا نو ووعممنأ ًاوماعطلان 3

 تعمسام مالكلا ىفدإثموالاق ماعطلا اولك املا دس مها لعجامناةيآالا ىنعموالاك ارامخا

 ناك مالكلا ل وأ ق د !ناكناوالاه كم لقال كنم تعمم اهانعم كم لق الو ٌكنم
 لوقشثسلل لغج ىرهزالا لا حرا ديزام كلوقكوهوالاك انق.ةحادحج ا دوم مالكلا
 امكرابخالا ءانعمو طلغوهو لاق ةكئالملاكماعطلا نولك دال ادسج يضانلعجامو لجوز هلا
 نواك ًايداسجالا ىوذنأ ىلع لدياذهو لاق ماعطلا اولك ألادسج مهانلعج ىأنوبوهتلا لاك
 نولك ايداسجالا ىوذنافاذس> اوسلو ماعطلا نولك ايالنو.ناسور دكت الملا ناو ماعظلا
 ب سلك اولعح مش اكداسجالا ةنسك اهنا ىنابعللا ىكحو ماعطلا

 دسحدقو سبأ. لامدلاديسكاودساخ اود سلس اودسملاو سس ودتشاام ل

 ىداخل او ناتي رلا نارفعزلا لاقي ىارعالا نا نا ارفعزلاب م غيصا دادس بوثلا ليقهنمو

 ةرفصلاديدشلا ر فص” الاو رسجسالا غسصلا نمدوحشو نارغع نلاداسملا ثيللا .داسملاو
 7 »و < 6

 انارفعزوأ ار هضع رغم انيوالاو « مدنعو سو نينو نيد 2 عناب

 نماماقماق اذا مّدشم بوث هملعو غبصلا نم عبشم بوث نالف ىلعلاقب ورجتلا شل

 دوو ووم <

 اهيلع سيلهن سانا رذىأث يدح ىو دس وفا داسجا نالف بوند سجا دقي قبلا

 نا رفعزلاوهو سما عبشملا غوبصملا وهوربملا مضلدس# عج وهرب "الانبا دساحلارثآ

 غوبصمد خود بوثو .غبصلا نمدوذوأ نارفعزلاداسملاود_بملاو رفصعلاو
 جيم لوقامأو دسا<ت عجلاو با.شلا نمهغبص عيش امدسحماو رجالا وهل قو نار ع زلات

 دسْجاتولنْدْبفا وج امد 5 هيَنيلعامماهت :وفامّناك نقلا

 دسااو العفد سل فرعنالذا ب اقاوم كدتج رهو يالا داس 2 اناغوصمدارأ

 لاخلا يخل ةفانكابنلا نمدسحلاثدللانارفعزلا عبشملا صمقلاوهودسحم عج
 ظ اهلاصتاماهس فص حامرطلا لاقو



 (دسح) ١ لادلا فرح « مجلالسف 3

 ف و رعم نيد ارتي ارجبأا لهي وسس نم مشت ّةوهامناود رحدعب ةينثتلا لعبت كاذكَن ماجد

 5 . ود أل وق |وقو

 اهيارغومك بسك ولا لمار هلو ةطشو سني اهيلعلدت
 لسحلاسسلاو لمتلا توس ىلعىلدت لسعللا ال ربنا لاك ءاسلمةرخك اعد

 ركد اك ءاسلمةركص هيد, ربءادرح هلوقو ىلبصفلا لعدوعتا,ماعهلوقفءاهلاو دتولا ةطمخلاو

 اهيلع ىثم اذا بارغلا لزب ىأ اهبارغوكت لاق كاذلو اتالم هباهبيشعطنلا فكولاو
 ممل عمنونلا ف ىعمصالا ىندشنأ ىشايرلا لاه بيذبتلا

 ميصقلا درب نم ىلع « نيم ىلع ليولااهلالأ

 مبانيم #4 نيب ىلع مودل ميرا #2 هردصدشنأو يمه نب "نظن تبلاىرينبالاق

 انيتكنأو تس الام ضرالا نم ةدراجالاو تبنيصقلاو مهةدالبب عذوم مس احامصلا فوري

 كلذلثمفف

 ساكس ىلا تخ 5 مكن نمر مفي

 ةوغرالد رأى لو ءانهدلا لام لصتملا لام ءرلاىففورعمهسانعب عضوم ميصقلا لسقو

 ظ ْ ىشدعالا لاق هل

 ادرتالا حعيرصلا او لجارماءلم *« اًنحامر أ هراعأانلٌتيمَح

 | ردت وعلا دش وما ورق مسارتسلاف هون ريسسلا ىفىولا ةدهرملا (ده 9
 دع 6

 دهرحاو دي ده هر #تقنلادوعص ىلع د رعاشلال اق ددماو ةساق ةدرطلاتهرجاودصقلا

 تيعصوت دا ةنسلا تر هرحاو ىرمالوت نايف دخول ضرالا تةهرخاو لاطّللا

 ١ء لطخالال اك

 روزا اههسشمدنعتزعو 3 تاو ناجل تح

 رعاشلال اق باهذلا ىف عرسملا دهر او اهسعاذتماوتدتشاىأ

 اهلهان د رحاامل نش * اولا ”رآ هان لانها رع

 هريغل لاقتيالوثاسنالا مسجد. احلا دج منادي طمشناازاسلا د شرح اورعولا

 هتملوقتندللادسملاو ٍضرالاَقاغْن مدسحناسنالاريغل لاقيالو ةيذتغملاماسجالا نم

 قلخ لكوووغ كاسح ناو ةكئالملا لاقي دقوهدس نا مسج مسملا نملوقنا كد

 الج لبابا ل لعاتاوو اذن وهف لقبا قط اوك نالم او نم ترشيالو لك بال
 ا



 3 0 .لادلا فرح « ملا لصق

 ب ول ةيتعس دا نريكلاو هحولاهرئاس نمد وو رخلاق و دايز أ

 ةرهشلل ببضقلاك "هللا دير للا لثقو 3 0 ل مىسرافلالاق ةطرأأا

 كحضفلا ارا ارح ح هرشقت ىلا ةفعسلا ىهلاّقف ةدب نايس 3

 ذيردلا لمقو زاخلا لهأ ةغلب تناك امة فعسلا ةديرما لدقو دئارتب و دب رس عج او هقر ونم

 ثددح ىو ةراعشو ريعشك. ةدي رح عجب رانا حيمصلا اوهدسءا لاق بضقااكدحا ومس

 دير اوه ىمدالا ةدي رح عج دئارجىف نآرقلا ب تح ثردلاا ىفو ةد. رج ىئتتارع

 هنعدرك ىذا ادي را ىرهوملا نادرا او صوخناوهو ةدي رح هتدحاوزاخلا لها دنع

 دقف ئثنع هترشقئثلكو اقع سىعساماو صوللا هئلء مادام ديرب ىمسالو صوخلا

 ٌلثم هبة در[ لق ةعيرابواقلا ثدادخلا قو: ةدارش م نعز كقامودؤر وو 1 وهنعهندرج

 ديرح ولو رهزبه ف نامالار ونفت عقلا لصأ لوف شالو هبف سيل ىو حارشلا

 ذموتادي رج ونادوب د مد ارامو ةيئايرس باعث نع ءربشلا كاذكو وانو

 لبقو رفاخلاتاوذنمبيضقلا مضلاننادرتاودوحاو نيماننيرهشو أن يمويدي ريناضينأ

 ربرجلا# راعتسمءاوسامفو لص ناسنالا فوه ل .ةوهنامومعمكذ اوه
 هوم

 0 رتبنيسقلاملفعأاينيدان 5 ركس نم ن زئدلا قل وراذا

 د رجه كم لعفلا و ةمسملالاذلا»كتدكحدقو فو رعمسعباودلا در هرلساو نيدارح ع |

 لاق 2 ١ او ىذملا عن ىتح مظعي س .رفلا نوقرع رخوم مرو درسا لمتنا ألا اد

 لاك هوا هندحا ةاكلا لعل دبات رجالاو نومأمةقثودو هريغلهعمسأ لور وصنموأ
 - 0 9و م

 1 صيصقلاوّد رجالا تسمم « -. صن وعى ما

 مل بمر رخالوقي نعم ل لفل هناكي حسا لاهقن لعب رجالارضنلا

 هاما 7 و ةيداملاف ”هلمز مسادأ 7 و هموقربك | اوهلاَش يك راو

 دارمملاو كرا ةماعنامخ“ مادارا كس :رتبرعلا ضعي لوقهنمو عض اومءامنأىدارحو

 عضومدارُاو رتابأهلثمواضي ناعضوم مضلايدراجأو دراما ةيدابلا ىلعأب هل مر مسا ةدارخاو

 عضومدرتب اردو لاجرءامسأدوراجودرخناو دورا لاو ميصقلا در لاقي ' ميةرادف

 ارد كلاتظ نادر ]مناف نتناجك نيدزت اردو ةلمساسلف درسا ارا سس ١
 كلوقف ءاهلادعيةنثتلا لعب ءىتاكسف ةسجاج دف ءامهلا زج دوب ن أدي رئانغناو نيدو



 (در) لادا فرح « ميلالصف 1

 تيأرمهلوقكة دا رح ىلعادارتبت يار مهم الكن مو الا ةدارلاو ركذلا دارج ل.قو دارس

 بلاغلاب هريغتوكرتي و هبلعتوظفاعام ىلعع وضوم كلذو ىسرافثلا لاك ةسماعن ىلعاماعن
 اريثك اعساو ميهمالكن م كلذريغاضي تاك او ثدنانلاةرعشملاةمالعلا ثنؤملا مازل نمدسلا

 ةماهلاكثدنأأتلاةمالعهمفىذلاركذملاو قانعلاو ردقلاو نيغلاكهسف ةمالعال ىذا ثنؤملا ىنعي
 ءاهسالاهنع بهذ تانالاتدوساو روكذلاَتَرَصا اذا عمصالا لاه ةغشحوب لاك ةّملساو
 لاقو مدقتاكهئامسا رخآهناىلا دارا فدسعو: أب هذو اهقراشال مسا هنا عيدا ارحلاالا

 مين دارطا لك ؟اذاةدورحتىمهف ضرالا تدرتبو ةئاجةماعنهنءاك اداريت كرت كارسعا

 ىممامنالبقو آسسشهنمق يلف تابنلا نماهيلعام كدت ادْرباهدْْ ضرال ادار اَدرَبو
 ىدنع هولا دارملا نمةدورحت صر مهلوق نمدسعو ا ءاكحامامافءدس ا لاك كلذباّد ارب
 ضر اولاقاكدارحلاًدرثك اه ىتعننأرش اللو مدقتا دارا اهَدَربْنِم هلوعفمنوكمنا

 تد رحت اكره ودلا بسحالا لعفريغ نم لوعشم ٌةغص ىلعنؤكمف ولا راشكا و

 لسحر ش نبهنلادبعسرف مسا ةدارحااماف كلذبٌت مراهم كو دارحا اهيفشدحىأ ضرالا
 رف مسارامعلاةدارتسو هام مهضعباها مساك اهب اهل هسشنل ا ىلع دارا دحاو تيعمامناف

 مام: ناسنالادرسودارلا لك !نمناسنال دج ىرشيت ادركاو ةلهاتلا فتاك
 د 2

 عرشدرس وهف ادب شكلا, لحرلا درو دور تو هفهنطب ىتشاةداركلا لكا اذا هلعاف سي

 ©« ته < 5 عع و 0 - -8 2 2 5 1

 الارث امنأ ا وركحنةأ ما مسا ةدارحجو هراع دارىأ ىرداام حامعلا فو هيد

 هلوقيلبقمنبا ىنعاهااو كلذ نعمتهلافنوقستسي تسلا ىلا داعمثعب
 5 5 و 0 م ا ا

 لابلوهاومانآرو رغب *« اهيرشةدارحت رهن ارحم
 007 7 - - ه-

57 2001-04 

 ةلاجرالةدررحل.خو ءانغلاو توضا | نس<نانروهمشم نانداراامهلا قي ناتنيق ةلهاخلا

 مة 0 هه - 1 - ا بزل ع 3

 ارق صر ةمرااوذ لاو الجار مهعم ضب ل اذا لسخلانْمدَدي رجزئاقلا ب لاقو .اهف
 1 50 و 7 - 4 و ءس م 9 339 89د مو 9 ح

 2 اوهباعقهنىارت دآ ةديرحادوقنامد نت هنسناو
 - 2 7 - نال

 اة رانج هدد مالا لاك راغصل!نماهدرسدقىبلا ةديردلا ىيمصالالاق

 نئدانزدو راما ىلا اوستن ةيديزلا نم ةقرفةيدوراحلاو .لممللانمةعاسجلاةديرخلا كلامونأ

 ىبا
49 

 0 تا و افتح نوب 0 ا ز ] ز ز ز ز ز ز ز ةز ز ز ز ز زي

 5 هع 8 00 3 و و 25 7 206

 |سانلاىاىاهراعدارللاى أى ردآامو دارحلاهءاضاعرزلادرجو دارا لك |نعددساح

 | فتك ناكو بيذسمتلا ناندارحلا هّتنغفلاغر أ ةصقىفو نامعنلا ناّسنغمنان”دار لاو

 ١ ةض دن تف .لنيتزلاب هيفي ناد > با 8 نين



 114 (درح) . لادلا رعب دب ميلا لصف

 و يس 1 >2 اوه و 6 0 1 20

 هلسددمت نم قس ساادرحو دارخلا اهلك اادا ةدورعى هفضرالاتد رح مهأوق نم هود ل قو

 9 5 0 0071 7 اسمو يطا

 نغلبالاتدرحتاو هماكنعرونلا كاذكواهفثاغل نمترخ تدر او "ةلشسلا تدارحتو

 هنمو حتاوفلاوتادايزلاو طمضلا نمهارعمعسملاوَباَكَلادْرَبَو اهنعتطةساذا اهرادوأ

 اودزحلاقف مجرما ناطمشلا نمهلايزمعتسأ لاف لبر هدنعأرقدقودوعسمنهلنا دمع وق
 0 ِِء - .٠ عمم و 35 2

 هامعم ةنيعنبا لاق هنم سا امش هباوسلنالو ريك ه نعى أس الو ريغ ص هدف وري نآرقلا

 نا ىلع م مح هناك ادرفمءدحونوكل باكل لهأ اهو ربل |ٍثيداحالا نم ًانشهءاورقنال

 نعذ_خؤيامعا ىلاعتهتتا بتكنمتآرقلا الخامنال هريغدتلا بكن م امسش مهنمدحأأ معتيال

 طقنلا نمتارقلا اود رسهلوقب دار لود مهارباناكو اهيلعنيئومأسرزنغمضو ىراصتلاودوهلا
 ب 3 -و5- | 8 3 6

 ادهانارقلا اولعحا ئعملاو اودرح”ل|_صنمويريل ىف ماللاواههبسش امو مهعتلاو بارغالاو

 شو
 نعدعسال و مكراغصهيلعت ىلءأشنمل هنعضارعالا ونامل انودهسلعمو ا أوهيةوصخسق ا

 ءءء 2 ضرع 04-0 2و9 م5 >2

 ةئلخلا مدقت درخاوسرغلادرجكو . اهنعحرفننتالا ملص راجلادرشو راكد رب دتو هنود

 هيون ناسنالاوضنب كم سفن نعاهاقل هناك اهمّدتاذ المكلا سرا ااصْئلمقكاذإواهنم جرن
 ءارلا فيفتي در لحرو. جنبا نعهتعرسلاههعد ركب ولكنا قيسي ىذاادرسألاو هنع

 اهتاراثُ نمةدرصتم“ادرتبرمو هئادعنكسريصعلادركو ىلرعالا نبا نع هلام نمير

 تعا اا نيسباو تضل
 ىاصت ارا دربأحرصو *« تحافئيطلا اهنعّتئالف ظ

 ٌديمارتسلاهيدرحناو هريس فرعئاولا# كلذاودرحن اوءريس درك كلذكو هنفدج مالادرككو
 هال درت لمقهأب مانقلا فد اذا وبه ذفدرغ ا لاقي ىضذغ مريس لجرلا دحاذاو لاطو

 تاقروصنم نب قدا لاق اومرجت لناو يي اءاودرت رع نع ىور و ةدايعلادر و اذك

 لاكاكسيهاربانبوصما لاكو اًساَحح انو كتل ناو جاحلاداو مست لاق يخلاء اود اوقاملمال]

 انس او فورع دارملاو نرد لوءدرغأ اذا يندر يلا نالت ليمشب لاقو

 رقبلاكسنعلا مءاوهامتاو ةدار لا ركذيداركلا سلو ىربهو ملا لاق ىتالاو ركذلا ىلععقت

 الئلهظذان ممّْوَمَنوكمالن اهرك ذم ف كاذهسشأ امو ةماسجلاو ماج اوةرمتاورقلاوةرقبلاو

 ثافثك م نافش م ءاعوغم اندغ ةورسوهلقدسعو أل اك .عملاب ركذملادحاولا سلي

 ١9 )ع برعلاتاسأ :



 (درح) 2 ”لادلافرح « مملالصف 1
 هو” هع و وم

 هللا ب صهتفض قو" هدسح ىلعزغشال درسا لحر و تس 52020 ادرح ضرأو

 هملعهّللا ىبصن كب لورعش هندي ىلع سدا ىذلا درجالاريثالا نبا لاق دن ةيرسموُذديأنا لسوهملع

 ئقاسلاونيدعاسلاوةيرسملاك هندي نم نكسصامأ ىف ناكرعشلا نا هيدارأ امنا بانك لمو
 ووو 05

م درجة نما لهأ ةفصتيدح فو رعشمندبعسبجب ىلعىذااوهورعشالادربالا دضناف
 ر

 سس رم مسسس

 كأن 9 هيد ”جو

 لمعت نان" | لاق نوادر نلست جرن امنا ل ]نرد دوو كذك درسا دشو نواعكسم

 رعشلاريصقلااهأكباودلاو ليما نمدرسألاوامملعر ا

 ناودلا ن نمهزيغكاذكو در اودرحبدقو رعشلاريصقدرأس رفو ٌعاوقلادرالهنا لاقي ىتح

 لاف متاوقلا ارعشدرح تودي راما ئاوقلاد رجأ مهلوقو مركلاوقنعلا تامالعنمكاذو

 و هم

 قيثونيديلاءادرتبب قا نم 23 هيبوهنابقلاوىدوتقن 6

 درا هن وسس ىّرعتدرحناو هب و نمد وهو خرطوم ورم ودرع فر ذل درجالالسقو

 م مو س لمص ا ع

 نع ىرافلا ىكو هيون نمد دزس دقو فعْضكر عفا نأ كٌتْلعُمَت ىهامنا ةنعواظملل تسل
 كلوقك در متم اودرحلاوةدركلا نس ح تالفاضيا لاعبو هادا درتبوةدوث نم هدر سلع

 72 : 20 و
 هواضنا فساد رجتو باشا نمةيرعتلاديرصتلاو ىععامهو ىّدعملاوةيرعلا نك

 كر امىأ درصتلارونناكمنالسو هبلعدنتا ىيصمتفص فو ىرعتلادرصلاوٌبيذشتلاديرجعلاو
 دروتملاو ةدرط اة شم ماو دبا قرشمناكهنأد يري شكو هدسج نمبايثلا هنع 1

 عر

 نرح لح رن الفاذهلثمو ردصما ذه ىلعدرصتماف درصل ادنعُة ضي ىأ 51 | متفلاودرصملاو

 3 , هه < كح . 2 2 3 7 3 3 ع

 تناك اذا درسا هضمها بيذهتلا مسحلا دار رسكلا,دردنلا ةض:لاك نمو برحلا دنعىأ
 هم ه 7 0 3 0 1 وسلا امج 2

 ىظسنملا نكيرلو ميكس ناك اذا لجرلا لاقي ديزولأ اهبوثنمّسدرحاذا ةرسبلا هس

 ثندح ىو ؟انلل نايت كلا نمت اةأرما مساكدر لاو إلا درصتبتسأ دوما
 - 54 54 - صر

 ةه#52 ء ا

 نوري ىأنيدارتبا صوص مرتك ن وكي ح نوع اوقاطي نبل نياورهظا اف ُ ارَّشلا

 م95 هي سو
 نكمل ىأتضلاذ هر اككيدرتبال سال لاف حاخلاثيدح هنمو "0 لاتصال

 طم نعيوشلاذخأدر او اجب اا 1

 كو

 هيمو سانلا كات اهناكل حلا ةديدشلا ةنسلا ىهودو راما ىممهنمو افرح واف 0-5 لا

 اهقروالواهرغكا مت ةقااهصترل ىأ دخلو لش لاس د وعساه سةر سامو ثيرديلا

 م لع 0100 | ]| ]| 1 011710

 يناقش نك كين يري نايا نيتي سس ع ا

 ١



 ال (درح) لادلاف رح « م1الصف

 وسد و ى 99و مى ع

 0 دورح باو او باشلانم 1
 معا < 2 ا

 ود-هدو هود

 " قذهلا لاك كلذك رو

 دو سو 7

 لحاف مدر ذك ادع 0 هحاسأ نص نوح

 وءم ومص دوو 5<وو

 قلد رم اةدرلا خشلابدو اوهانلتقى لع انمهش لد ار لايعل ان ىشو

 اندنع سل هنعهلنا ىذرركب ف ثيدح فو خل در اودرج دقو تالو قدسنا ىأبوثلادرتاو

 واد د هن رع 2

 ناوضرةشئاعْمد دح فو تقسو اهلَد ا ا

6 00 9--- 

 هموم ى

 د رجلا عفو تس هي نمدركاو ةيلايلا قر ردنا ىف

 يشيل الاقي ءاوزسوراح سيب ذو لاف ءاضغلل ما

 وءمد5ء ود صوددومدم و

 درحهلوح امزح ممن ىعض 3 اذإملبللا هال ىضقي

 هدو يك - ودهعء مد“ ى ووو :

 ضرأو درج! اهفو هيتابنالدرسو درب أودري ثاكمو ةدريخم هب وسم ضر مضلايةدرتساو

 دووم يندد وم سجس و 2 وف َ

 ”تاممزعتل ادع ةسلا راكع امسقلااهدرسو درب تدرحبدقو كدي يا

 سم 7و

 تاننلا ِ نمةدرعمعضاومىأ املا تكس سم دراج هيف تناكو ىسومى أ ثيدحىفو 20

2-2 0 

 هيدر ضرأ مكن ”امهيلاهأ ىلا نوتعس م سانلااهلا حرضفاررالامسفُت ثيدسللا شدو

 هتيمرفدردح ىأث يدسح ىو اهب تامنال ضر لكى دو كي رحتلاددرخا ىلا ةيوسنمىهلبق :

 وا ل ءادرطاريغصت مدل للا نعدرمتللا انقلا عضوموهو هطسو ىأ نسم ءادي رب ىلع

 2و د 27 هه 22 ا و و

 | ادرح م م موقلادرحو هموقرم شي هن ه7 نيو سو اطل لكلا ةديدس ةطعتم |

 اساتالااز افطتماكر رحئثلا نع هلا كذخ آف مخ درلاو نهراكموطعأوأ هوعنفمهلاس

 اهكرهاذدلا أوتخا لمأ طءادلا كلذا ففتادهيابو نابيش ىبنملاوخأ لاا هلال دوزاحا |
 م 2

ٍ 
1 

 ىعسو سلا دمعن ٌ مور نير يشي هعماو باح |: نمل رىد.علادوراحلاو أدو راح موشملا ا 2 : 7 | ملأ 1

 لصأتسا لبقو مهيلع مم مانعمو * لئاونب ركب دو راشد 1 رعانلا لوقيدستلا
5220000 7 

 نيطلا ةيقعيف سراب لّدقو ل سوهملعهنلا لص ىبنلا ص دقو ثي د>دوراعلاو مهد نعام /



 ىو تحابلا ل5
 ةؤذسلاىف اذك حلاة :وم

 اهيفو فاؤملا ىلا ةبوسنلل
 ضاوملا ف لاك طم

 ءاسل | نم "هل صلص انععمو

 تسطلا ىلعديدن ازا اك

 ةياهتلا ىف لاق .ديدجلا
 ةميود »دو تسطلا فضو

 نالاّماركذم هوهو ديدخلاب

 دعم ما طااشأت

 لصن "”ىافدهل اوق(؟)

 نصالاةخسشادكس
 ضاسبب فلا ىلا ةيوسنملا
 دارملا ل_علو لصتو يأن ب
 بعش .وآتاسو أ سها ىأذ

 ىينحم هاررف كاذو وأ

 (درح) لادا رح ميلا لصف 1

 0 أت 27 ىلا ل ١

 تو

 و5 وو هو

 ع تا ل وى ج9 :

 ديقئاو هلك انفباهالا قلعت وده ىلارعالانيالاقو
 -س 69 و معد

 0 هم

 حامرطلا لاه ريا دحدشاو

 - عمد 5-4

 درولا يةورعلاه ١ ةرازفو عجن أوسم ىبل ضرثدادجألاو

 22 6 يان م و م 200

 لاق هرشقهدرحو ادرج هدرجص ئذلادرج( درج )+ هركذ

 هلو-اوفاطو 2 هودرتسد اها دق ناك

 51 2و و3 ءمورق»ع» كة دو

 عد 82 و بن سدو < 6

 )2 يأفحامرلا هنقوخدقدعس رتب فال عيالك أ

 تا

 ا

 يرضاه دوما با فا عم ا جس ليللا

 دج دل عججباودارملانمهبّشهيفوزاّفقوشو لئلل ار ارصوهلبقوارصرص ىعسو ضاسلاىلا

 سو هو ا

 ادحدحو اًسعنيداطصتو ادع 5 محافيلاجرلا ناشدت أ

 ]بو سيدارط اكتاوجوج لاقي س بالاك ءوشولا ف توجد دثسا قاطختيدح فو 00
 هاهنا يود 1 5 0 5 .. ووو هو 8- وك

 باظيطلا ىد”نيعلا نفح ىف ةرثذ لكو هقدخلا لصاقح رع ةردح داو رصرصلاوهلق
 ا 2 5 1

 وو هو قيوم

 دجدجلا نهحالو عسر لارو 2 تعدو بدانحلا بهصاذا تح

 ظ عج ىهودادحألا ةضور ىلع #2 كارب يقل ليتل والبن

 |0011( ناالاماز دموهودشملا: رمى هو تنطلا قعديدحلاوا ماك ندحةنضققو
 || ركذملافصواكثنن أت ةمالعالب ثنؤملاهبفصوب الف نالوأ ف رطلاوءانالا ىلعهاوأف قسقح

 ||| ىلا نأريبزلا ثيدح فو. ببر قدتلا ةجررنا لجوزعهلوقكو بضخ "ف كو لدنق أ ساوحن
 ْ ةعرزملا لوح عقواموهوُداسسملا انههىهلاَدَحا غلس ىتحءاملا سدحا هل لاو لسو ه.لعدللا ىلص

 قايسو لاداانىوزب و راد عج مضلابر دا ىوريو راد1لا ىف ةغلاوهلقوراد_خلاك

 3 0 و :ةيمهو

 مس كإس

 اكرسس درحو ةداوُكا هنمدرحام مس و هرك ذفاسسو لمهملاءاحلاندودرس ىو ريو

 درج ممدق املا تيسك» ةراعلال هدو كادكو و رعشلا هنع عرب

 مدر

 ةمدو#م 50“

 00 23 هي ردحامرللدعسات اعحا

 وسو مو ٠

 درج لجرلاقيو 23

 ,رحابشلا اه اللا رطل بلا رك لقد 8 رز طقسدق قا درح نونو هماعرعشال

 257«2- 27و <

 و «هع

 0 وو <



 5 (دنخ) ٠ لادأ|ف رح هب ميلا لصف

لاك وهوشالو لب قام سا نم سل هنالردصملا لعبنا جف رع
 ماعلا ماعلا اذهاولاعتو 

20-0 1 
 تف تع رتطو لالخنا نمهيهفصيامفةياغلا غلب دقهتاو ى ماننلا كاذدبرب ملاعدخ ملاعاذهو

 ا 0 0 2 2-4

 قالا لاهو حر ضوناناذا الل الشم اذ هيبرضيادلجو نادل وكاد جونادج 4

 فرصنم دو فرصنمربغ*ا دج تحرصلاة يو ىرهزالا دج ىأىدجوت ادب تحّرص
 و سس ل م ل سمه

 دودو س تمم م 2 ل م م »م

 نيلا رخو ةّجسذقيو ةمسدرقب وادعو نادقبو نادي وادي و فورصمريسغدج

 صالاز ربى عيءاركصن ا دلخونا دحلان و هسايتلا دعب مضواذا ئشسلا ىفاده لك هنوغر

 حامرطلادشنأو ةفضحو ًااكحرصشلاراغصدا داو اموتكمناك امدعبءاركتلاىلا
 9 9 هته دس و - هءؤي

 ماؤتوأ مرب ىدارف نم #3 هدادج مان د

 لطلادادجو ا هج قرةدحاولا ملل راغصة نو لأ هاضعلاراغصدا داو

 هو رع <

 حامر الا تيدشنأو د دجو هفرصشلا ناسخ وطول نم ضعي هندى لك هراغص

 ثسللا نعىرهزالاةركذوهدمس نا هرك ذاهماعب ورجل حسينا تنام بحاسل ١ و

 كدي نع فيكف هتفرعمتفعض نم هلثش نم ىدخسسي ىذلا فصعتلا ٌقاحا ذه ىرهزالا لاقو

 دادخلاو ةسرافلابدادك ب رعموهو بايشلا نمّناقد ادادحاو ءاحارهياوصو ةبقاثلا ةفرعملا
 اراهفصيىشعالا لاف ةطبنلابدادك اهللاقي ةدقعملا طويخلا

 لوقدا لا ىمصالا هلوق اهدا ماعلا دج * ارمسلا, هلم ءاضأ

 ةعسل ىف اذك لا بدسملا ىفدادحلا ىىمصالا دحا رين لترات كاسل :رمغفناولأ ط ودا ف تناكرهزال

 رخرغبادتسوهو نصالا سلع بيسملال وق
 لزق ريفا ل عج ناو قو +12 تقي 2و 1
 لبيماتافضسناكىسسملا حارسا لابوهايملا لبق #23 اهدادج تردابةعب سلا لعق

 هعضصعم ها لأ تناكو ٌبالكلا ىمسءامهنف عضوموهل قو هنبعب عضوم دودو حرستىتااةأرملا عي رسلا

 رعاشلا لاقل ئاو بركب ىلعبلْخنلوهودو دج مويلوالا بالكل لاقي نيت م ةعقوميف |

 5و ت5 <35 تو - و4 س مه

 ميقمهلدعالا ةر طقاهم #3 قد افدودج تفاعىلب ا ىرأ
 در وررد

3 
 دنشنأو ىارعالا نبا ءاكح عضومدحو

 م« سو

 تعود امنمتلرتدقل ةريثك اقتل تناك هنأ اولو

 ىذهلا ب دنجو لاق عضوما دو هعضوم روك ذموهودح'ام نم كو ري ولاق



 : (ددح) لادا فرح 35 ميلا لصف 4

 ١ 5 : 7 ع 7 9 عاب 2 ع :

 هسخالذبرلزهلا لسس ىلع هذخانالعأ ع رق لا

 ادم فلاورسكلاَّح ودم مالا قد لزهلا ٌصق .ةةلاو اذهل كلذريسعيف
2 

 دم مف دحو دحلا كب اذعىدكو تونقلا فو هنفّعلابمق فحمد باذعو ققحدتسأو

 هر ريت ور

 وهو ادخن سن الفو هقاح ىأ سم الا فهدا ةقاحناةداحلاو ققحدس واح خو

 هتلغمللا نصهتالوسرناكثيدخحلافو ر ومالا ىدابتجالا داو أ لج ى أر مأ جلع

 دنتجا اذاًدح أو مالا هيد و ةنقع رسأوهن ”مها ىأ نيتالصلانِ عجيل قدجاذا لسو

 ىذه رمل نيكرمشملا لق ملسوهملعهلنا لص ىبنلا عمدتلا فدهش أ نئل دحأثيدح فو

 نالفناقيهنمو ٌةغلدحو هبل هيف لاذ د مره فلج .رلادح لاعب ىىمصالا ديتجأام

 ” حبت اوقو دابتحا ودجا ذراصاذا يد لافو دهم ى ارد

 أ يطع راش ذه مهلوقو هن دعت تدق أسعد تر رقت اوقكز زيسقلا فعيصناهب

 مهسوأل اك دتشا الا هيدحو اًدجميظع

 : مهلا قوقعلا خشلاءثجاذا 4 هيردبعلا نعى ضربالئلاأ

 دختأو همكَح أى كلذه ما ثالفدح أ ىمكالا

 3 رثنيعيطلاكى رخالو اهل »هنأ عب أوأ سا هبدحأ

 لاقيو اجل زاازلا دة مان فلا للابن ع خرم ونألاك

 ؛لدج ا ورعونأ هيف شمكتا اذاريسلانالفدحجاو ءاضُمو ةقيقح اذ ناك اذا ىعأ الفد

 الو دحاوامهانعم ىرهوللا لاك ردصملا لعام منو ك نم دج كلامامهانعم ٌكلدحأَو

 كاف نمثدللا ءانلا حط داخبنطتو لسلام املس ع طدخا ىلا افاضمالا ملك

 لاك هت وهو هدد هفلحتسا محلا فاذا اوهنقمةحو هد «.ةطصتسي هناق ميلسا سك كدجأ

 حوتفموهف دج :وواؤلاب كان اذافرسكلابوهف 'اة أكل اوق نمر عدلا كانأأم بلعت

 ةكذاحأو ردصملا ىلع يصنوهوكنمدجيأ ىأ اجاكس لاكدبأ سق ثيدحفو

 هتيم فاعل اها ذو هتتتص منيع فات مي ارشك اذا اذاكلد-أواذك ل عفنال

 اًدعاولاهو لاق افاضمالا لمغتسنزال هتكلونما دس لاه ناكر دسم دج هب ومسلاف

١ 
 اذ# ف



 1 (ةدح) * * لاذ! رح « ممالصف

 هنفهتياراملرخاهلناكو لهنا ىلعءاح هنكلو هارت[ الفا ديدح ا دير هدلا ناك اذا لاف جنب اناف

 بر وذو لاك ”ةلذهديدحلاءتوملافصوكلذاو هيكادهعالامديدخلاو

 اهبابحديدّلا توم كملي #2 امنارشا كلان اقل تلقف

 ندا اح باب زامل 0 ولانيدج ىلعابلا قالو شفخالا لاقو

 ا "ردم انا 2 دادخ اوُداَدَحا أو 22 فرجع دع همرص اعلا

 لخفلا مارس دادّدا ليللادادج م نوم اطل هد رقلا

 مهنالنيكاسملا ناكمل كلذ نعدممتو السل ل ضنلا دمت نأ ى هن دسعوت أ لاه. اهرمعطقودو
 البا كلذ ل عفاذاوهداصح موبهقحاّونآو لجوزعهلوقل هنم ميلعق دصتسفرا لا ىفهنورضخ

 فاطقلاوداصملاوداصاوداد_ملاوداد ماوه قاسكلالاكو ةقدصلا نمرافوهاناف

 لعفلا تقو ىنعمهنفناك الكف ثادر سملاعفلا ولالا داكن مارصلاو مارّصلاو ٌفاطقلاو

 عرصل اوبال شمل حفلا لعملك كلة نمردصملاو ناوال اوناوالانام,تبقاعمىف ناجسب

8 

 داع تا دي لاق هنأ اركب ف|ثيدح قو فاطقلاو

2 25 > 

 ىاهلك ناكهنأدل ةاتويتسافلا لاب وهف مويلاامأف هن ركن أىّدو ولضتلا نماهقسونب ودفع

 ىر ص ارفهناسبا هلم نكي لوقو نيزطشع نسل ل ابنك ناك الخ هننص

 ىعصالا اهيفاهؤاكرشهثرولارئاسناواهل مصب مهن هلع اهلزتسريغ ضوبقمريغوهولكتلا
 ثيدحلافو . ىرعمالكوهوتعر زاذا قسوه ئام جرت ىأق سو ةئامداج ضر ن الغل لاي

 الخ ىأدودجلا نعم داما نيسيشلل قسوةنامداحجونيبر 9 ال قسو ةئامداجص ىصوألا
 ىلا ا اه

 2و

 ريثالا نبا لاق اقسو نينو هى ”امّداج ل فاسرف هرف طير نمثي دما فو قسوه هيام غلب امدنمدك

 هريسغو لضنل اةدادتميف انللا لاو مهد_طعابتلقو لسللا ةرعلمالسال الو 1ىفاذه ناك

 دشنأو باعت هاكح بالكل اقنعفف ةدالقتدل ا او قرى أ دج وةَدج هيلعام هو لص اًمسيام
 سد

 552 و9وو

 سرملارخ -[ىفهس ,رانوكنت 23 ددجاذ تنك يبق باكتنكو

 تفاح يعدم نيس جرسلاديدحو

 حرمسل اديدَح لوقت برعلاوداوماذ هلا ناتاديدجامهو ٌكرلملادسلاا اوةدافرلا نمنيسفدلا



 هس ىفاذكه هلم هلوق
 ةداملا هدهد مل و لصالا

 انيدبأب ىلا ةغللابتكىف

 هظماهلصأو ةفرخاهلعلو
 لسع ىطاعت نمنا يعي
 ص مر طملا

 هربت 0

 (ددح) 2 لادلا فرح « مجلالْيف 1

 ذقو . عملا ٌَعضومك- اولا عضوف اددجمملاةاشودارأ اددج هملول مَباستَصصا

 ديد ماولا دقو ىنالا كل ذكود حاولا ٌعضوم عجل َعضوف اديدج مهل دار زوج
 جامو كلا دج ىشلاوبوثلا دج ريسغو عون أ لاكو ”هلملقىهوهب وسس لاف

 0 لوعذملا نمانركذام ىلعال ةديدجة هلم هي وبس لوق هجوهبلعو قالا ضقت

 وم 9و ضمء6

 لاه اديدج هشنأ هلضساو

 ور نم م

 هوم ءاوالا دخ أ 00 هلهل ىذقراهمقوتو

 كلَذب كمل ىلعف عطقلا لقي امريغىفهنمءاجاماماف عطقلا هلكك لذ لصأودّدَج ىأ كلذ نموه أ
 ىه-و وى

 00 تارك 7 ةقلج طول هنفددحت بلو دهعلاو هم د ا

 2- م م ءو
 تاتا ءاهربخ د ا 2م نرعلاولاك اديدحراصهت اكهدجدفارورسوةحرف ||

 لبأ اديدجا ول سلاذال حرا لاشيو عطق ىأ ا دحر ديدج بوثو ةعوطقمىأ ةدودت
 أ 2

 - . . ٠ 5 0 3 د 7 7 9 27 ”ه 5 ع

 دسللاقو رعشنمحامعلا ىفداز اسدج ام نالفتسب ىللاقيو ىساكلا داو دجأو
 1 رع اسما دعا 3 5 7

 هبال ةبخحا يضل ! نامت 23 اهقدح اواهلخا لمح

 52 0 2 رع «ب2 2 4268و م واه

7-7 
 هدو عاد 5 0 < 5” ع

 ٍْ 01 نافل تبدو اس و اديدح
- 

 لاقو 0 ا زر تدان لازبوصألا هملعءاعدوهو عطقلا دا نم

 و ل تاه هوو

 ريا انسمهدون :كلوانسلا د هماىدئامدج العد ور ىلدهلا

 قفراو ميدو أىأ ام الع كيور لاف هناك رم ”هلسقا لعن ا تدملاريسسغتو ىرهزالا لاق

 7-0 ع 39

 نوعطقعتنم مهو مهيأ لبق نمار ها ةلوخمبنسو انس ىأ انبلا مهما دن دج لاكش مهب

 اذا راقد "لامن ةقانلل لاقي ىبمصالا قلمو بذكى ًنيمانل م مهَدو ف ناك اواهبانسلا
 رار م

 2 < و

 ٌدحعدج نم ىهف دج لاو نغةدجنوأ ةدحم لاك ؟ئردأالىرهزالا لاق راطنلا واج تناك

 نايليالامجنالكاذوراهلاو للا ناديدحاونادجألاو ٌتْدَجأن م ىهفةدجت لاكن مو
 : كلذهلالوقاماخ ٌراهئلاوٌل للا ىأناديدد اون ادحجألا فاتخا ام كاَُلَْأ اللاعب و ادنأ

 ديدخارهذلارخآك نبعب #  اًدلتادبأىَتْناتلاقو ظ

 نآف

56 



 ما (ةدج) لادلافرح « مملالسف
 7سم

 فرلل فرف راومكلل ةمكمكلا لثماذ هو روصنمو ألا ءاملا ةردثكلا دحلا" ىديزيلا

 لاف ةسامادخ5 ا

 دوو سل يدع

 اه رئامسلا ىنصصالو فلما 03 ةيارقوداهب جرالءادحو

 و 5
 انوكينازوجيدقو صناقلا ىشضفاهب شوال هنا ىأاهشح واهس رونوداسصلا ةامسلا

 عد ىدو29 مه < كد

 ارد 2 "هلك ءادح هنسو ىسرافلل ناريسفتل اواهتفاخ اواهدعمل صناقلا فاخال شحو

 نبللاةبهاذلا هب ةيوأح لكن مدل لبقو نانالا وةقانلا كلذكو عرشضلا ةايزبللا ةللقلا دج

 دودخلا ا دا دحودادج عملو بيعريغنمنإللا ”رلءلقلاٌةدودسللاو عن ع
- 

 ا 00 ونأ دودج لايالوروصمزنعلالاقيو ساب ريغ نماهنيلّلق ىلا ةمعنلا سو

 ءامالءادةالفو 5 2 راوخلا دادطا حال طا وم 5 خامثلال اق ادادح ْننالا نم

 نيل كر هالو اهقالخأعطقبئنامباصا اذا ةقانلا فالخ أَ دج نمل

 ىتلاةاشلاءادسجلارمت عطقلا دبا لصأو ءابطألا ةمرصملا ةدّتحناولاك اهبل عطقنا

 ناكاذا فالخالا ةساملا يلو عّرضلا ةعوطقملا ىهدلاخلاقو اهفالخأ عطقنا

 ةيواح لكن ماهل لال ادا ءاد_ج ىضدال ىاضالا هده فو اهيًرضدقزارصلا
 و - 5 3 -

 ق3 داو هس نا 4 سوم ه5 دعو

 دحو سادادحاىدث ممسهلاوأ هلبآ ب هذع رضلاددحتو اهع هضتسأة قا
9# 

 3 3 مث هر 3 سر

 رتل ع اددحدح وهو عرضلاو ىدشلا

 اهعطقو رارصلا اهب رضأاذا : ةقانلا قالا ته ىرعوشا اسرى اهايذتدحمتاا

 هس تي سو

 قو ىدثلاةريغصء ادة ساو هلبل يهذ عرضلاًددَحتو فالخالاةددحنهق ةقانىهف

 0 نيدشلا ةريصقىأءا دحام لاك ةأا فص ىف لع دح
 1 ٠ / 5 م اح

 نذالا ةعوطقملاةاشل(ءاّرد او يذم ىفو نذألا ةعوطتمللبالاو مسغلا نم ٌءادَاو

 لاك عرتش سوو همعطقا دج مضلابهدجاءىشلا ُتْدَدَحو

 ثةدع وهوضس مو جةدودو سو < ع

 ادد (قلخاهلنح ىنضأو د ادد نأى لس ىحىنأ
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 ةديدجوديدج ةفحطم لاقي هسا 2 أوعفم ىنعجاهالءاهال ديد ةهيلمهسنمو اعوطقمىأ د

 و © م

 ىأ احلا هدب نيحهيذاريدودج ىعم ىفوهوديدج ب وثو اطصو اللا اهسرع

 1 زير ١ نفوع وأ يأ 6

 ىانعللا ىحو ددحودد جوة دج أ عججلاو ديد < تلاقي ليلا ضبع 2 ةلودحلاو هعطق|

 )غ نرعلاناسل 11(

 ىتلاةسقعتلا ىديزللا هلوق
 ةفرك ىهو ىد زلااهلمق

 ما

 قوف ىدوتقّناك اه هردص

 درطم أخ

 فاؤملا ةذست ىف ض اهانه
 لشثملا ةح ىلعرثعي ل هلعلو
 نما ديابامقهملع :رااعن م و

 ما ررحو ل_هاتفؤسنلا

 مهر



 بكرلاشيو ضرالا ن مدرج فهسرفي لحود طبعم يأن بةبقعرسسا ثيدح فو ضرالا

 ضرالادحدمحلاو ءاساملاضرالا حدو هارانآرو ةبشب رطىأض الان امين سن الف

 جنا ةءوتسملاةيلصلا ضرالاحاسعلا ىفو فلاي ةبلصلا ضرالادسدَلاوةظملغلا

 لهامل ارجأ

 دجد1اي قتالكيانّسلا مص 5 اهرسادادش ةعظوأب نحن

 فئاظولاو رسكلاب مصمداشنا باوصوى عرب نبا لاك مضلابكانسلا مص زع ىرهوملادروأو

 هس(الو هادونالىأدجد لان قتالةلوقو اهقلختدشاهرسأو قاسلاو عارذلا قدّسم

 نمددخلاو * دحدملا ىلعَت "الا ضرقك < دشنأو سامالا مل ادجدلا ورعو ل اقو

 نبادشن ل مرلا د دج اوبكر وأ ضرال ادد اولعموقلادحأو ردحناو هنمقرتسااملمرلا

 رت يم راعو 5 هلل ل ول ىوساو نولخأ ىلارعالا

 هللادبعييدح فو داو عج اووي رطلا عظعمةّداَلاو فكارعالا نبا نع رم ةعي رسلان عنلا

 همظعم ل قو قب رطلاءاوس ىو ةّداجاهدح اوٌقرطلا داو لسا رع نع يوما اوحاذاو ءالسا

 ضرالالاقو .هبلعرورملا نمدبالو َقرطلا عمجص ىذلا مظعالا قيرطلا ىهل قو هطسول قو
 دّرَحقيرطاذه لوق:برعلاوىرهزالا لاك ددج فالتخاالو لمراهيف سنلىتلاةبوسسملا

 امهدشًاوامهّوطو أ ىأنقيرطلا د قيرطلا اذهو ةثوعوالو هفِيدحالاب وسمت اك اذا

 قب رطلاةّداجو تحضوو رابكنا كدععطقنا اذا ضرالا كلت دَحأو العامل و ةاوحملا

 عضوملاٌةَدك ارا ءاهالب دس وءاملاىلا قيرطلا ةّداحا ةفشحوبالاكتو هنممضوامودكل م

 نوكن يتاربلا مضلاخاو هملايا لبقو ةرزغمارثبلا ىعريقو ركذمالكلا نم
 ةمقلعىلعا ماع ضفي ىشعالا لا الكل ريثكعضوم ىف

 - ب و ب "1

 َِن طانملا جلا بوص بنج #23 ىدلا نونا دبا لعجام
 م سس

 رهاملاوىصوبلا»فذسقي 7 ( يأن اذا قازفلا لم
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 وهسلعث لاو ةالغلا ف :رطقنوكبءاملاوهلبقو للقلاءاملادُخساَو لحاسلا ىلعدلبةدحو

 دادجأ هلكك اذ نم عمجلاو «نكماهل دخ ىلا روي ىلد حل ادمج أل وقرسفهءوءيدقلا ءانآ

 سب دعو 5 مه 5

 ءاملا ةريثكل ارثبلا مضلاددجد البق نمدتم دج د> ىلع انتا ثيدحلا ىف ءاسودسعو:؟ لاك
 .٠ 3 م م . < 3 .

 راكجلانم عضوملاة3لارئبلا ىهو دا فورعملاامنا فرعيالدخ شا دس عون لاق



 . ارك

 "4 (ددح) : لادلا فرح هع ملال صف

 ' 2 ىو و ا

 ض. ددح لحوزعهلوقو ددج عجلاو ةقيرطلاةدللال قو ليخلاو ءامسلا ىفةقيرطلا

 اناره سف ىارادا الا نمةدجن الف بكر مهلوقهنمو ال انولفلا ه ٌقدارطى ارجو ع م اهيل 1 2 8 0 1

 اهدبحاو قرطلاكر جو دوسو ضع ططخ لاما قن اوكا قرأبل او ططخل ادد اءاّرفلا لاق هل م . . 4 - - 5

 ع 8

 سلا هال وقدشنأو ٌةدح أ
 و سل ه3 ءسج 59 ةهمصمو و واما م م عد

 صد. ةوةىرتت شاك 37 هنصمةدحو ةنارس 2-0

 هنوف اخت راجلارهظىفىتلا-ةطلناةددا حاصلا فو راجلانتمىف داوسلا طنا داو لاك
 لق 1 5 9ع 3 34 ىو 5 3

 ةطخامال انس دا كلا هدا ىرغزالا لاق ةداحوةدحةش رطلكح اءزلا لاك

 داوملا نمهقاقتشاف فضختلا اما لهب و ففخداملاثمللا داوم ا اهعجو هيوم وقسم

 ثنللا طلغدقروصنموبأل اق مضاولا ديدحا قيرطلا نم هجر خدت كملاو هلعف ىلعهجرتأ اذا

 نموإ_عفدوكجب ,نأز وحلو هزاجأ ةغللا هع نما دحأ تلعاف فيفختل اما اعمنمهحولا ىف

 سلا تمسامنا عصربغو عفددخلا ضرالا نموهفددش اذا هلوقاماو ىضسلا ىنعجداوملا
 و 52 د5 سهو 2 0*2

 لاك كلذكو ضرالا ىفةططخل ااهكرشوهتاهرطىهو دودحوةدح تاذاملال ةّداحهكواسملا
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 ١1 ىارلا لوقىفلاخو ىعمصالا
 مئاوُللا داوم اورانلا نهل * اًيدقوقاتعلا ٌبْمَصلا تصصاف

 اشيأ ةدسلاو دباب ىلا قرطلا نمةدادبا مج ىهوداؤنس اف سس نيف را
 ةودكم اذ ملا لحاسَُدحلا هنمود اولا قف ميلا اورسكءاهلا اوفذج اذاربملا طاش

 ضرالا ديدج ىلعامثددحلا فو ضرالا هجو هلكد دك اوديدحل اود اواو هبناجنئش لك
 ىفو ةيوتسملالقو ةبْلصلا ضرالا لمقو ةظلغلا ضرالادَدَّلسا لمقو اههحو ىلعام ىأ

 موقلادَجأو دكار هنع كف عاجالا قيرطكلسنمديرب راشعلا مدد كس نملثملا

 رعاشلال اك ههوضرالاًديدجو اًردحرراصاذا قد رطلادجأو ددخا ىلا اوراصاذا

 دلارهظوأ ضرالاديدحالا : دسو لرحاماذا ع

 لاكرهضأو ضرالا نمىوتسا مدد لسه نبا لاقو ةظملغلا ضرالا د حدا ىمدالا ||

 ىهو ةعسلاللقواعساوتوكبو ةك ًاالولنحال ودمف ثءوالددح ءاضفلاو 5 ردصلاو

 نهىوتسملا ىأ دّركسا ناكملا ف ىلصينا ىلا نالناكرع نب اثيدح فو . ضرالا دادس



 (ددح) لادلا قرح د ميلا لصف اب

 11070 سياج تانج ت51 1117-7 -2 -

 الا صاواعاوتاسطلا نماواكلسرلا اهي اءزيزعلا باك ىف لاق هنالديمهغصوونِنموملا ملا

 لاك 0 ل محل اندلاىفاظحلا وتضع  ءانعم دا دعاص
 22 0 1 م ا رس 25-9

 كنمدحأو ه ودحدقو ديدح ردو ”ىتجودج كاذكر 0 و نودح عملا اوهن ودس

 امنا مالا داّتعمىفب معلا نال سب رغوهف دودج نه | ذف نانا هديسنالاق اى

 امآو اضيأ لا ذكف لوعفم نعم فذئنح وهو درد--نمناكن او لوعفملا نمال لعاففلا نموه

 لعافلا نموهامن ا بمعتلا نأ ىنعأ بعتلا,قملي يذااوهاذهفلعاف ىنعمىفديدج نمناكنا
 حرربنا 0و لا رم الا هناك اذا دقت لرد زونأ اناقكبلاغلاف

 دعا هدب رك
 ثترصكى ًانالفاتدد جلو وعن و ىع و طحاذن وريصلات امن روطدت و مهب نو دج مه لاقي

 هم <

 ْ اوسلو طحدحو طوطعدو دو ظيظحديدج تناف دجاذ

 ا ةهئاوريزعلا لي زشلا فو ةَملظعلادلساوارشو ناك اريخ هيتظحا دج رمالا

 0 2 .رلالجاني ردح دع املاك و هانغلبقو هثمظع هتمظعم دج لقانبر

 00 1 لاام اد سنالا فنا نما تعول سامعنب!لاق ءاوسلا نم ناسي رقامهو

 هذهىفهنع.تاربخ أ ىذلا تلاهاما د ىدب سثالا ىف بالاانأن أت لعول نيا نادانعم انير

 || داو كتملظعو كلالجالعىأ ُكَّدَجلاعتو كما كراضاعدلا ثيددسح ىو ابنعةرونسلا
 "1 ةتارغل اوقرشلا طخ اذا ام لَجرلا ناكسنا من تمدح فو + ىنغلاو ةداعسلاو حلا

 لوقو لحوز 00 بي وبخار تح اذراصوانسف هردق لجو اننمعأ ف مظعىأ

 ناو هدحبىدعو نالفد ىسلوقتبرعلاو لجررلا ىلعمعقو أ دقدنال كلذّدرب اذه سنأ
 و - 72-2

 رهنلاةدحو مظعرتفلا اًدَجد نيعفنالفدجو ادمن اذا هدي لرداوددح
 دي - 77

 < م قو 2 و قو ]ا < »و

 وردا امر هقط لبو رش رشم ضرالا. قدم نتا يدو

 ونألاقو تب ,رعافلك ىمسع أ ىطءلصأو ءاهلابربغلا نمنع  ىعصالا ىنارعالا نبا

 امهفرعأت ازا رول اد تلقفرولا تجد دعاة مرن "ءلبجلاقفرم ادنعاذورع

 قو هنمق تش مةكم نم سرق عضوم مسا هدو ةكعركلا لحاس : ةداودخلاو هسف

 اضيأةدخاورهلا ئطاش مضااُخا هبلعردقنا دا ىلعةالصلاراتخيناكن يريسنبا ثيدح
 20غ وب 5 000 <29

 ةدملاو ىلعت نعهتمالع هندحو هتقيرطء وش لك ةدحو ةدحكمدنع لاهلي دملا تعسديو

 ةنيرطلا



 اب (ددخ) ٠ لادا فرن « ملال ضف

 ور <

 را ارو انسل تكلم ةدرق ةيداخل رمش داح عم اوريسقتلا اظيلغلاو هود ىنالاوُدح سرفو

 د شنو ةطنحو أ ارهتّئلَم

 2 0 مكه و ٍُ ا
 مساورلا تاحنارلاو ةيداحج 5 اهدةالعلا- ]!|ىرت حو

1 5 2 2 0 8 

 ةغلءادلاولاه بوقعيهاكح معلا ىداخاو لحر مسا ةداحجو العةجرر قهريسفت ىطم دقو

 0 42 1 ا شر 4

 - ع مع < ع 1 ع <

 تادحاهعجو بالا ماومالاماةددساو دودحودادجأ عمبباو فورعممالاوبأو بالاوب دا

 : ل ل ا ا 5 2< 0-9 وو ث<
 تددسحقو ط-وذىأ اذكى دحوذنالفلاقب قزرلاو ظللادل اوةوظحلاوتحلادحلاو

 دا باحصأ ا ذاوءارقفلا اهلخدي نم ةّماعا ذا ةنملا با. ىلع تقاس و هملعهنلا ىلصلااه ةمايقلا
 .الوتعنما ل ىطعمالو تيطعأ ل عنامال ءاعدلا فو ابندلا فىنغلاو ظااووذى ان وسوبحم

 دادحاعمللاو ةرخ الاىفهنمكلاذهعفت لادا ىف طه ناكنمىآ دحلا كنمدحلا اد عفت و ع 2-3 5 5 د ع 5 2-0
 1 6ع

عقم الى ىرهؤجلا لاكو هب ومس نعدو دو دجاو
 || لما هعفش امتاو هانغ ٌكدنع غلا اذ 

 دحلاءاعدلا ادهفدسعو ل اكو (؟) هانغكنم ىغلا اذ عفت الىأ كدنعهانعم نمو كدعاطد

 هنماقوز هناك اذا د مالا اذهىفنالفل ليقهتمولاك ظشاو ىنغلاوهوردغال يملا مْ

 لملاوناهيالا هعفتب امنا ءانغ نع ىغلا اذ عفن الىأد لبا كنمتس اذوفني الاوقات
 هل ةكجو ماسباقب هللا نأ ن مالا نونبالو لام عفت المويهلوقاذكعو لاه كتعاطبحلاصلا

 ريسفت (مركملا نيدمتهقلادبعلاه) ىنلزاندنع مكبر قت ىلا كدالو الو مكلاومأامو ىلاسعت

 هرابعلا ف مست 'و ظفلل | ىقّةءا رحهيفهانغكنعىغلا اذ عفت. ال ىأدل اوشءاعدلا اذ هدسعفا

 لاف لوقي ناكوأ ك نعهلوق نعةضغو حرمشلا ىفةيافكءانغىنغلا اذ عفت ال ىأ هلوقىفناكو

 نان طأامو قطنلا ىفارساحت هسضناف كنع غلا اذهلوقامأو ةاننغلتف ىغلا اذ عفن. الىأةريغ

 اههريغوذورغلاونوعرفن أد قتعا لب طقىللاعتو كرامتنا نع غنا لت دوحولا ىفادححأ
 قذلامقلاشىلاهجاتاوهرقفهنطاءفقةصتوهو كلشرهاطت وهامناة سول

 اهسالو هرقفوهانغ كرد. ن أل مقهمأ نط: ىفدإ<وهّسسلوفطو هنسرغص لاح فهردو هقلخ

 نون توم هصص يسرد الم انوا ماهتلازتا ىلا هطضاو أت ارشو ماهل | س١
 ًارطياممق يةضعو أق ير ةصغوأ ساعن ةملغوأ مو: مدع ن ملب هئاضعا نموضعت وم نم ليدل |

 وهامتأس انلا ضعيمعزدقودسعو أل اق نيملاعلا بردتنا كرات ننقواخا ىلع كاذفاعضا

 اعدام فالخ ليوأتلا اذهو لاك لمعلا دابتجالاوهامناّدخ اود بكا كنمّدملا اذعفنالو
 حس سس نإ سل سس سا سل سس سس سس ل سل

 3 يحل ادهش الدوق )0

 ةرآم ءلا هده ماض نيم

 ةحاحالو حاحصلا فتسملا
 ةضس)ن فى اهناالا انهاهل

 ريك



 (دخج) ٠> لادلا فر خ ىيملاو «اثلالصف
 سس هد 726707 رز هدوصو و 7ص

 ادادعمت اهقلدعمادق ب اداوفلا فغشتدوخ نبف

 (دنن) نوسلاهانلا نأ راامالْغلادَعْمملا 1 وفله نبا هستقانمساداعصلاو
 : 7 9 4 ول يلوا و كاد هَ و هو

 0 ل و و هلص ل يقو ىدثل ال ةودننلا
 -59و

 قوتأرملل ىدثلاو لجراثودتلا يخل اقو هحتفرم(0 نموتؤدنلاةفاهلو أم ةاهزمهنمو

 ثددح ىو مدلن عضوملا كلذ ىلع نكيرلمنادارأ نتْودْلا ىراعملبو هملعدتتا لص ىننلا فص

 لال لفعل فضتفةثو دن تعدح ناو ا ورع نبا

 دهوملاودهوتلا ( ده همّدقمو هفرط هو فنالاهّثو رعضوملا اذه ةودنشل يدار يثالا

 معان نيمس مفض لمقو ميسج قلخلا ماندهوت مالغ لل قهاردق ىذلا قلخلا ماتلا نمسا مالغلا
 < ومع هد و هد و« 5 - +5

 كبدبد وشو نع دس وتو راسب الأم 101 ول

 ةمه 5 هَ هه - ىو د 8

 هدهمكلااهادنماهٌوافُش + يمر ىلا تقو ةماؤ
 -ةهمدوداوم 8 هما

 لاق ءارعشلا هرك د دقو 0 اد كرد عود (دمجن)

 0 مرادد 9

 هدم قرد لالطاةلوسلا 3 ةفرط

 2و9 9 ماو مو م ص

 .ادهحمدعبع هد ةفرعملاو راكنالاكر دارقالا ضيقت دوخاودخلا (دج) (مجارض)

 هوو مضلابدخلاودباو دش رد دج ملعلا عمراكنالادوُخعا ىرهوملا !دوجتو

 و دموي اك ه2 5 - يقدس ل

 دُخلاو داء ءارغلا ريخنالءلقاقس ناك اذادأ ردح ود هيما د ديو ريشا هلق

 نبارعالا ضعي فد كن ًاولاف دنس 3 دمسساوقاضادا ادعم شي عد لاقي ةشعملافقيضلا

 ه- ةم او 7 ومو 1100

 دحبالو سو ريغفتنغدقل #2 اراد ٍ دمجلام!تدعننتل دخلا ىف

 ةدءءه

 د :وتدحبدقو اهيفريخالة سراة دب ضرأو اد ”وملا كلاش هلشمكن هرحلامدخاو

 00 يهدم رك .س

 دكنودكن مهلو كدب ودخج لجرو دحدقو ع لكنه ةلقلادخلاو دكنَو ”لقتانلا

 هيو: هو < هو

 دحأو رعوأ لطي لو لقاذا تبنلا ديو رطملاللقدخحتماعو هلع عدادوفلادكنو

 قدز نفلادقلا هلامسهذو ضن  اذادحتو لجرلا

 دع ةأوجح عست لواسسيي 5 قتل ةلردملا لهأن ماض و

 ' هلقو ةئيدملا لغأنمءاضسلهءاوصو ريما لياقلا دمج ىلعا دهاشمدروأ ىربنب الا

 د همم 3س هس 4

 0 #2 صافح اعلا نم ىانَُتشاذا



 "و (دعمج) . . لادلافرح « ءاثلالضف
 25 ع : د 00 هرو مق سه د5 11 ا

 مهلدرفا ىأ ل ملقلاءاملا كيرهتلابوهو دملا مهلرشاوةفهطثيدحىفو دمملاكذاغلاو دامنأ

 اهفثوك رقاد لبقو دسم ىلع ةيبيدحلا ىصقايلزن تح ثيدلا هنمو .اريثكريصي تح

 كلامو لافاهرسش لهن ريغرطملا ن .متكماذاداملان هردمدسعو لاك كلذلو ليلقلاءاملا

 نملباسمهلوعاملا هسف عت ناكملاوهو اتصور عج ءامسلاءاممزلب عضوم ىلا دمعي ندا

 اذا نمي تح رهاظلا ءاملاسانلا برشف ءاملاكاذنماهؤلمفاءاكرهسح اون رفح و هاملا

 دشنأ وداغلا ىهفاناكرلا كلت قمتو ظمتلا حر اًودياصأ

 انوا دَنلا ضرما #2 ىاسم الطول لمع
 - "ا

 درس و 9 مصد

 راو الات قطف اقف كن عقلا هئاعقثوبال ىذلا نونللاو

 لخداذاففصلان هن ر هش ا ل تيل

 دامو ءدودو لاه مو 2807 هس ] سرس 2

 حرخيل بارتلا هنع ثبت هدهتساو هدعاوأ دن هد غد هدو دامه عجب ود وهف عطقنا ظيقلا لَو

 ىتحىطعالاؤسلا هيلع ملأ دوم لجرو لالا هتوف ىتحسانلا هبلعراكدومنامو

 دو رو 7 ب دو

 هئمدخت رجدمتالاو "امديلص قاوم . لو عاجلا ةرثكن مهءامن ةنتءاسنلا هندعو هدنعامدفن

 ونألاك ىاريسلا نعي هس لسقو لعكلا سةنوهليقو لعكلا نمبرضلبقو كلا

 ليللاداوسل عفر مسي ىأ ادم ا لللا لعجص نالفالماعو أ ايراسمل_ارهسي لجرلا لاقيورع
 ورعوًادشنأو ىلاعملا بلطف هلكل مللاريسي هنالدئالكةضيعل

 محاطا ريتمالعودشو « ادماكللا لع رازألا .٠

 فرصي ل والا برعلا تلق دوثو عضوة ضورو لك أى مركنيح ملا نمّدماثلاو
 هللاهثعنمالسلاوةالصلا هملعوانسن طلاس ا ا و فرصبالو

 نم مهموهفرصنم مسخ لجوزعمتلا بكى هيارعا فءارقلا فلتخاو ىبرعىنوهو مسيلا
 ىلاهببهذ هفرصن مل نمو رك ذعى عمرك ذم رع مسا هنال ىلا ىلا ههبهذهفرصنخ هفرصيو

 امهلدنوكو ىللاو:لقللامسانوكيهيوبسلاك  مسادوممو هدسسنا ةئتؤمىهو هلسقلا

 مهراورفكحسادومثناآلاهسفو ةرصيضةقانلادومئاشت [وزيزعلا ليزتتلا فو لاق ءاوس
 ود و وو 2

 دشن بصل يملا دعما كا ارعالانبا :ىرهزالا دعمت )

 ادارأ 1 اَرْغ هل ثهف 5 ادام طا

 ةئس ىفاذك اهولعفهلوق

 ما تل



 حلاذعمالو دعت هلامو هلوق

 سوماقلا ب حاصهدروأ اذك

 حراشلال اق "هلههملا نيعلاب
 هطمضو بفعل وهو

 !ههيفنيغلا ماعايىاغاصلا
 هعينعم وينك ها

 سوماقلا ىف دك وق

 ىو ريونوكسف تغب هحرشو
 مى دام بوكس مضي
 ريم ىئبل "هلمكشلا ضنو
 نب رخاءامزيتمذد دكشو

 لاك ماشلاو ةفوكححلاا
 هلا لطخالا
 /ة

 ٍ مدع لادااىفرح + ءاثلالْضُف 5

 9م آت 7

 لقوثطرلادعتلا دعت بص ترامو رد رام لجرو طلعو نمساذا طل داوامظعو

 لاك باطرالا هيلغىذلارسسنلا
 55 3100000 هد هم .٠ و سا <

 و مهددا - هَ

 يطال سلا لشداذا مسالا لات ىلا ارعالا نا ا يي
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 دو ادني راكب ثيدحفو دعت اهعجوةدعت ىهفتن الاذافةسم هند عي مضيت ادي هو

 نمنولاس وول نملشأونااا ودعتلا نمنولان موشي سو هيلعمقلا ىصدّننالوسر هلاك

 منع زاج م مما هجادسلاعب اهمأو قرم 01 باطلا اهالعدق مهل ةقسأ

 0 0 ا 0

 00 2ك ربانبقكماد 0 الا نا لا ا ,ريكشا يل 0 او هضعي ب طرأ
 ايل 2 5 أ 1-4 5<

 00000 تر اطر ضع دعمدعت لسمو رسلان منالاموهفةغلا!ىفدعُتلا اماف هناوردحا

 نال“ يذلا دعم ا مهضعب ىكبو عابتاريغنمدعئلاكوهلسقو هد ارغب مهضعل و درغ ال عاملا

 || نما ذه ىلع مجسمتنا ىجش 320 اوهدسسن: |لافهباناذهن وكيف صراق بانمن وكت ناامافدتماو

 || ريثكالول يلقى أد عمالودعت ةلمو ىانرلا فنوكشف ة ةملصأو مملانوكتنااماو عامسربغ

 ه- وىوةد 8مس

 قوفاهضعب ص بئاصس د فاغُتلا ىل ارعالانبا 6© انملناك اذادعجو دعت ىربو

 وألاك هلطنىاديت1 ان هعردتمتدقو اهي عونياسللا سنيك لك ءاطت ةيفاقتلاو نط

 00 1 21 ظلقو ناشلا نم نرخ فال اودفاثملاودغ دفان لوقت ةراغو ساعلا ع 0 ا او 0 00 ١

 فتعثدشتأ يل تعاهشو
 مه و < »© ” بوو س س

 اناذماطب در واصيب ديفانم 5 بايو ناس ىضي

 )ا ااا !باحنئاطرانه ىنعامناو

 و ,

 دكت كن د داشفءاملابدفاثماماف
 ل و ا

 اومأ ةريبصتلح

 لطخاالا لاك ءأم مس

 -8_ 89+ و

 دكتاهرادكدأو لك تناك د دقودادعلاما

 رهظي قذااوهليقو دل لا فى. لءلقلاوهلقو هلدامالىذلا لملقلاءاملاُدقلاوُدَْملا (دم)
 و7-2 < ودم ات

 يي ةلعيامو ءابطخلا مالكضعدىفو فصلا ق ههذروءاّمشلايىف
 مسد

0 | 



 أ سر26سل7777070707070777 سا ش

 دارنا < -لادلا فرس « ءانلالسف

 نبا « دارلانبثكلاا اومدتالف *« لاك رجلا كلذ سادارثملاو هنعىسدقو كلذ هسا موأ
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 ّدء هو 5 - 7-7 - : 5-5 ى

 ثيدحىفو غبصلا فس وغم ىأدورثمبو 9 نب ع ةكرعملا نم لج اذا لج .رلادرت ارعالا

 وم 0

 درلاو دورثمبولو هتغيصى أن ارفعزهندرث دقاهلار اج تن خافاهتعدتلا ىضز شاع

 6 ىارعاللمقولاف ىارعالان با نغعفرعضلارطملادرلاو نيتفشلا فوةشتكيرحتلا

 ةقرفتم نئاضت نيورتطلا هس حرش الزلق ردو شورشابم وكس رغالاهةلشرا

 رطمىدأن مرده كل ذورهظيو علطن ردو دولا ئه ةسم لاغو ٌكاكرابشأ قرب تاولغو

 هت رقتو دازاشرطملانم عارذاا ردن مالا للا حريالو فكلا مو ردقرطمنمرُدامناو

 ر رذهناكرجلا واعي ىدلا عي ةفشح ىل ؟نعُناعَمُملادَبل او هدوعروهظوهو هلصأت ابن

 ءاوشيانانأو هيغل يل لب قوهلعءاسأ معلا ادم (دم 2( هردص م رثكل جلا ىديرتاو
 2008 5و 5 و 2 5 ّ

 رس ةفنو لاو ءالقابلاومالقلا كلذكو 00 دام رلانفلم

 و هع 5-8 2 >7 .٠ م

 "5 ةرضنللاةديدشا ارشخ قروالو تاسعا متاكل! نمالخا يخول عاردلا نودومت ضجلا نم

2 2 

 ديدخلاز ازعتداكت ىتحب تاب الصوا هنو اطاشمأ تدخن اناهقاس ظطاغنثستمداقتاداو

 1 مور 2س دوس

 ىطمتاح لاه ناعضومءادمرثودمرتو | ريش تسداقتاذااهقاس لوطن وكم و

 رمشلا ةّنبال سنس مدل * دمر فراشم ىلعأن ميعشاا ىلا
 ثمر <

 : هلا
 1 29 ىو ةدءعص )5 ص

 بيلقءادمرث نماهل طخع 5 ةيعيراهرك ذامأت نأامو

 رمل اوحتسأرو سرة رمس راحل تيانس د
 هرعش ىفحاحتلا هرك ذدقو .فورعم

 ردد وم س 2

 00 عجبا دمر 37 جالا هاحو ناكر 0
 يب مخ

 هتدرودقنيراتسلا ىداو دعس ياما دمرت روصنموبأ لاق همتكو هاضقداحو ةينالعىأ

 هي ملسوهسلعمللا ىلص ىننلاناثيدحلا فو هرعقبرقل لاقعلابهنم ْق قي
 هد همر 2352

 هةوقيماضعبو دسأ ىررادف عضوم ملا مذوةانثملاءانلا فب : وه ةماكوتم رةلنآىرلا |

 فورعملادلبلاف ميملاو ءانلا كي دمرتامأو فا هلمسهملالاداادعن ل
70 

 هدئج ملل رثك اذا ىدتلباو هردص ملرثك اذازح .رلا ىذدت درثا اعلا 06 2 ناسارخ

 00 برعلاناسل 1

 0 ا و
 هاف تعب ال
 اذكءادمرث ىزعملاىوام مذ

 مهعمىو لاثمالا عمج ىف
 رادو مومو ىركنلا

 : مولا نم ملا ظ ب وأرد قب
 لاس ةماعلا هلا

 ءاموأولا ا لع

 رفعك در ءودعس ىرادىف

 ما ةملعت قبل



 : (درث) لادلا فرح »# ءابلا لصف 43

 «<ه-2و 55و ع وورد دد و - 5

 ع --- 3 نادر ةنمااب ريحان الأ

 هو - 4

 يل

 '000آو ةرورضلا فرصونوندنكل خا

 نالُسأكم ساوعامنا هن ىمعملعفب سيلا ذس ىلعفن ارب أءارغاها ارز و ناديه لدعم

 || تادرتانطًاوهدسسن ا لاق ةقرعلا ف فرص لو ةركشلا ىف قرصن, نا همسك أو

 دارأوةرورضلا هفرص نكل فرص النا همكف-كاذك ناك اذاف ةقرغمدورملاو ا ديرثثلا مسا |

 من روك, نزوح دقو غانلاهدحو هوهنسدل مولا نال مان. ال كدعب موقلحلا بح اصب '

 لوقلا اذه ىلعهمفنوكبالفهملا ّنح هد قفامل هن اكتف هبلعوهاممن ماعطلارمنالانههموقلحلا

 قربى هام اكفةدصعلا ضان اةدش كاد. ىبعامتا انهوحالةدصعلا قربو هلؤقو .فدح

 يشاَعلا علطتكو أ قربلا ىلا بدجما علطتك ةديصعلا ىلا اعلطتمناعوج ناك هنا تلقته ناو أ
 ةدسصعلاكإتنأ ديرب . امانسلاردقلافتقتشاك هلوقو . هبوبحمة حان نم هانأاذادهملا

 هد رثانلك الان و مش هلكوهذا مشل ا مانسسلا »عي ققشاذا مانسسلا حوار اكحولت ءاضم '

 لضفكءاسنلا لعةشتاعإضفثيدحلافو ديرثلا نم ةعطقلاو مسالا ىنعم ىلع ءاهلا,ةمسد

 نالاعمديرتلاو مسللا نمذختملا ماعطلادارأامناو ديرثلانيعدرب/ لق ماعطلارئئاس ىلعديرثلا
 لاس رثلالاشو مهياوسال واخ طزخذتالقنرعلا وم1-نمالان روكالاملأعدب رألا

 حمذلافديرُتلاو معلا | سفن نوك امرنكحأقرإ ما ىفاصضن معلا ناك اذا ةّوقل اوةذالا لب ١
 ه2 ل مؤ ومد

 نءالاق اهجادوأ ىرشبن أريغنماهلسك هيلا درو هنعى.موهودرببن أل مقرسكلاوه

 ىفو ملل ازحس هي وهف ةداحمتديدح نوككال ىذلا دْربملا فار ءالانبالاقو غل درت قرأو ةدنس

 ىذل رمل لف درثملاريغحادوالا ىرفأاملاسقف دوعلارةحيبذلا ن ءسابعن بالمس ثددحلا
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 هلسيالو مدا 00 ئشبةصيبذلا مدين اديرتلا لمقو كن كح ا ةاكذرغب لسع

 ىوري دوك ذوهفذسمدوعوار رم وأة كلو ديدح نمي دؤالا كرد مو درتملا اذهف ْ

 ىهامنا اولاكو نري اعبر ر لاول سل 1 لوعفملا ىلع ءارلا نب درمريغ

 11210 غطقلائرَتلاو ىرثأئن لكى حادوألا رام

 مظعوأ رسم تصيذ منن ىذلاُدركملا لقو الفد ناودولكفاروم رامّداك نا لا ةفدوعد

ْ 
!ِ 
1 
1 

: 
3 ' 
1 



 نإ 7 ل 45ز0) اج لادا لشرف .هانلا لف
 و هع سمع عج مج جم هيج دج ميسم مست مددعت ل. ---- تهجم هم سس الشال

 ل نرسل ءارفلاربغ جفلاءاذهلوقي ادحأ عمسأ لو دعو لاق باقلا ىلع مآل اءاباذلاو
 5 ةض

 تيمكلال اه ءاناادو

 وم ةنسالاابق » كمان امو
 لعج أن اٌتممهدغاةدامرلا ماعفلاه هنعمنلا ىذررعثددح فو انيفش ى-دبوقعت هاورو

 كلذ تل فول هلل سقف هع فصن ىلءٌكا| مال ان الا ناف منسم اثم نيم ملا نم تدب لهأ لكعم

 لوقيءارغلاناكو انزجباءافنعض لبسقو امثل تنكاام ىا ةمأ نباد نعي ادا نباءاهيق تنك م

 فرحالا كير تلا,ءالعف مالكسلا ف سدلو تدكسلا نبا لاك قلها ورح ناكل ءانحتسنو هاند

 اكد وءامركن افرح شءاج دقفءامنالاامأو لاك تافصلا ىف نعي نكسي دقو“ دانلاوهوذحناو
 ءاستوءانصسوءادان“ ىهو ءلثمأ ةنسءالعف ىلعءاجدقىرب نب دجحو بأ يشلا لاك ناعضوفانمهو

 انس فرعاشلا لاك عضاومءامسأ ةثالثلا هذه ءادّسسوءامرقوءاهتحو اس ىفةغل

 ىلاطملا,ك د ءانف تأ * تهافت نمكملا تلحر

 كثي
 راه هيرغضاس ناك * هاوشةيلاعءامرق ىلع

« - - 

 ص د صر

 ءامرق ف

 ءادتص فدل ل اهو
 5 ودوممص بس و 6-

 1 8 2 0-1 و ّ 2 هت 3 فا 3 1

 هديرب هريغوردقلاءاعلب وزيخلا نممشبيال لءقهنمو مشهلادرتل او فورعمديرلا (درث /
 و ى هس 0 2 0 3 : مدرو 9و 29222 و :

 مسالاو دو رثموددربوهف هئريسك ادرب زيكا تدرثو ديرب وهف ادرث هدر هدرث تفلادرتلاو

 2و 0 1 4 - و 2 ٍِ ٍِي 7 ٌُش

 ءانلا ثيلقدراموهو هدح اهدرتاوادرت درئاو زيدلانمدرئامةدورئلاود.رثلاو مضل ايةدرعلا

 اهوملقفهحو نملمعلا نوك,ن أ اودارأ حي رخا ىفارواحتاملف سمهلا ىفءاتلا تخأءانل اثالءان

 1 0 اه ولدي اه ضخ دتوءاناونكسأاملمهنتاك ادحاواعوتوصلانوكلاهدع.ءانلا ىفاهوم دو ءان

 ناذرس عجالة تلعتفا ىلع درتتاءلص ريما ٌتدرت اهرسغ_دواولا قفاهدع:لادلا ظفلملا

 ةروهجمءاّتلاوةسوم هم تناك الل ءانلا نأالا ماغدالا بحو ةدحا وةك نادر اةّتمامهاح 9

 نرلوق ف ءان'ءاتلا نمنول دم برعلا نمسانو هلثمىفهومتدافءانلوالا نماولدب اف كلذ عصي

 فارعالا ناهد نأ هلوقو رهاظا اوه ىلدالا ف رمل نوكسش ٌتدرتا

 رز وبما در وهءانل ١ و هل وق

 ها لماتةسومهمءاتلا نأ



 (داث) لادإا|ف رح يب ءاثلاو ءاتلالصف 7

 ىلارعالانباىابرلا ف بيذستلا (درت) باقعلاٌحِرفَدْنتلاو ايدقاهونكسممنالكلذو ظ 1 هولا ند 5

 تو. ىهو ماسلا حب ربىف مالا نيض احمدي راما لسقو دب ناقل هعج ودارلا ماجلاح ريللاقي

 - كذهلار ذى أل وقرسفهبور ص دولا دون ضعب قوفاهضعي ىيبراغص

 ديواَرلا ضيسلااهتاراجو ارك «« دولا ىبالالطأ ده نمَتْفَرَع
 3 :رتماذاةقانلا فالخ ل عّتشت تلا تامشدلا ىهوديدواهتدحاوفىداوُدلاامأو ىرهزالا

 رارصاعند_اودرصألا ىهامبرصُتىلا طومشناو لعشب اهل عمم لولاق" لبصقلا اهعضربالت

 ىارغالا نبا (دت) حالا فىنأتلا ىعجتدَولا فالو اذه ةلصأب ءانلا تسلولاق
 26و ل مقدم ءومأ ءودم

 ديور نيمعس و نضفد.تودب وروهلب ناسك ا لاقو دنا ىأاذها كدب لاقي قفرلادسلا

 مع

 ْ كدي ورلاشنف باطتلا فاكل اهيقديزامبرولاق ديزواَذبزدسوديزو اديزهلبو 0

 ضفاف ناكل لدم نكت لا ذاوٌتصنلاالا نكي اكسل كد اذافاديز كك كواديز ظ

 باقرلا بر ضف لو زعهلوقكردصملارندقت ام الة فاضالا ىلع

 دقو ىدتلاناكملادشتلا اوه قدا دا لاو ىرتلادانلا (دأث) (اننارسنإ)

 لاقف ٌبلُطا ىااعضومانلٌبصأ برعلا ضعبل لبق ىبمصالا لاق ىدسد وهنادأتْسنلا
 وىةءودودو هو

 هن اك دام دان "علان وداخل ارئاراوختةوثك ندي زلاقو ادا دئئاناكسثدجو مهدئار

 ئةم ىو <

 1 نبا ايهلقعأرسخالاا ود جوفّل بو لقب ول سس رخادئارلاةو دعس يب ءاسن قوس

 ةمرلاوذلاك ٌرُملاو ىدّتلا داّنلا حاصلا عيبقلا سمالاورذقلاو ىَدنلادانلا ىارعالا
 وو رص 1 ه_ و“ قع اللي تا ةهواضص ضرس

 تصهلاو ساوسولاو رلاٍبوذت 3 هريس ردا ةراشد تابق

 : لالا ها صوب ورعلاد ان را ٌرورْشم ى أدت ل جرو دنئأدئتناكمو كلر دقو لاق

 هه ءو م و هه 10

 اريد دفلو ةداعس لم هد 900 معلا ةريثك ىأ قاخل داثلام ما ةأرملا لاقي لمت نا

 ٠ دارأ عملا اذهو اهئاالض نك أمل ىألبقو م تيلي ءادانالوءادان"نانان امو ةئلتم

 أ "ادا ااهيفّتنك امو تشكن دقلتدامرلا ماعمنعىلاعت هللا ىذر باطما نب رمل لاه ىذلا ||

 ءادا انلاىفلنقو التل« نممملم فايطتكول لنا ايتام باكا نكس ل ىأ

 ْ داتا ءارغلا ب تقم لاقِي مات دشن هلامو اعيج اقيلاوةمالا نأ نم 1 دل فل بيقإم
 ع

 ءايادلاو

 ( مف
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 المخ فصي رعاشلا لاك دااودبلتلاو
 90399 مى و32 همدءو 9< 5 2

 هنهداتعلاوثوصنملا مذ 5 هنهانبلتفا نت ديالت

 جوف دات قادم امو الامذخ ا اذا لح .راادلتاو وهدا دوللي د ادعو

 3 رعالا نبا دنا

 دسم قلو محا ةعسنم « ديعم مك نمانيز ةرادأم

 ءاسالاو هطومصوفهكلاو ليم ارسا ب ةروسىفلاقهناد وعنها

 دال نهبشنآ ارقلا نمّتذخأامميدق نم ىأ اروسلا ىعيىدالت نمنذ يلدا نسر

 سابعلاثيدحفو ةكمنلعتو هيد امل وأن مى ىدالتن محل ؟ىرتأة اوفو للملا

 أ اوءا دلت موقىفدمل:ل جر ىناعللا لاو دااشلا عامتاذلابل و ةفالخلا ىنعيدلابةدلات مهل ىهف

 ةدملتةيراجو عنمو عجباذا لجراَهّلَءارعالا نبا ماقد لس مييفدلتو دلو دتالئةوسنىفديلت

 طرشوه ب راج ىرتشا الجر نأ يرش نعىو دو دلو ىهفهدنعٌتداواذاف لحرلا اهثرواذا

 تاج مهتلادالبتدإو ىتلا ىهددملتلا ىدتقلا لاك عيرشاهدرفةَدمئاهدسج و

 داليفتداوىتلاةدومْلالقو كدنعدإو ىذلاوهودالتلاةلرمعددإوْملاو برعلادالستأشنف

 الفالاوّدرلا هب جو ةمقلاوأ ضرغلا ىفرثؤي فالتخالااذهناكناهيفمكللاو مالسالا

 َتدآرامدالَنلاو ل دنعتسثفا اريغص ده ميرتْسا م كريغدنعداوامدسلتلا لاقهنأ ىعمدالا نعىورو

 ديلتلا ليم نبا ىدالسم ىأ ةكعىدالت 8 اوه "ركم لهأ نم الح رتعومر روصنم .ونأ لاه تنأ

 قحاصملاهاور اندنعدحا وددلتلاوةداوملا 0 ضو ةداوملا جالاو دوف ولو كادنعداوىذلا

 ىأاندنعنالفَدلتو ةئاسوأ قءقرنمدلتف كك دنعدلاًواملاملادالتلاع هنا هنعرمشىورو هنع

 ىششعالا لاك هانأو هادو

 اهذالثادعبةقرطم اهئامس ريغ ىلءردت

 مهيق ماع دل نالف بف نالفَدكتو اهتذ شأن يح كدنعافراط تراصف مهدالت نمت ناكل وق

 اريغض لج مث مععيلا دالسداوىذلا دملتل اولاملاذنتا ىأدلتاو هيماع أى ادوات ناكملاّدَلَتو

 هنافاهدالت نما دالتن جرلا دبعاهبخأ نعسقدعا اهنأ ةشئاعشي دح فو مالسالادالب فت بثق

 يدار و٠ هو و وهم ع 52 ع 5

 نامعدالت امهللاقي سدقلادم_عنمنوطيدالتالاوهدالنا نمادالنت ةكسىفو' همانمؤتام



 (دلت (/ ١ لادلا ف زح ان ءانلاو ءانلا لصق 51
 كسل وب

 نرعلا مصقأ ا لاقدنا لسوهيلعدللا ىل_دىبننلا نعشي دما فو كلذ فاخأ ىلا لعلوم
 دوم < »<

 نوش.اسلانورخ الا نكخرخ؟ !ثددح ىو ريغ ق عع دعس غب ف تأشنو شب رقنم كأس

 ريغهانعمدس .هلوقئاسكلا لاك مشن العلا ع نممانيتووانلبقن مّباَكَل ااويوأ ءهنأَدس ةمايقاامو

 | از هتقللا قدر الوريثالا نبا لاك هينا داع تاياورلا ضعب ف ءاجدقو مهنأ لع انعم لسقو
 ظ هللااهان اطعأ ةوقب ةمامقل مو ةنملا ىلا نوقباسلا نئمانعموةَوقب ىأديأباهنا مسه ضعي لاكو

 ديسسو تطبغأو ىجلا هسلعتطعأ اولاعاكلاددسس ىرخأ ةغل همفو دسعو:أ لاه اهيانلضفو

 ك0 ىل ارعالانباءاكح لجر مسا نأ دس و هروعموهسار

 ى ود - اوس هوم ا بوم 6- نإ < هه

 الام ارك يدنا دسلا 2# 00
- 

 رت يا ع ب

 ايلامث ني عتعالم الا *هن هةقث : نم 20 ى 1 ىلع

 7 ”و-

 قو ءادسلا اهمسا ءاسلم ضر نيدححسملا نيب ويرفرالا لاق ةنيدملاوةكمندب عضومءادبب و

 لوقيفمالسلا هملعأ لن ربح مييلعهّللا ثعن ءادسلااولزناذاقتيبلا نوزغياموقنا ثيدحلا
 + مي 5 مو

 لاق عضومنادس و مهبفضت مهيد ةباورفو مهبىدي ءادسأب

 س و <قثر م مور ددهوم | ّو دل س

 الومدةيجان ناد الو * تابلبعمب ىَرتْن كدحا

 : العضومى نا لمعتسا
 | 1 كور هلا نعةرخالا دل اوءانل اركي ةدقلإهدسنا (دقن) (ءاتلالصف)

 10100 عراف بسلا ينسج قل نودلما مقر هاش دم كاي درك نفت
 نعلا لهأو ةدر لا ىهديردنبالافو فاقلارسكتوتاتلا تفتدقو ابوركلا لبقوةريزكلا

 لاك ذيردنا كلا (درق”) عضوم ٌةَدسِقْنلاو ةدرشلارازبالا ومس

 ىورؤىرغزالا لاك انو ركلادرََتلا ىابرلافبيذهتلا . ن نملا له ادنعاهلكرازبالا درعا

 257 ميمصلاوهاذهو ىرهزالا لاق ١ وركلاةَدقتلاو : ةريزكلا ٌةَدقلا كار ءالا نبا نع بلعت

 وهو كدنعداو ىذلاّىل_صالا يدقلا لام دلاتلا ( دل برعلامالكفهفرعأالفدرقتلا
 هوو و و 3 7 ه5 02

 نع ةريخال ادلتملاو مانسالاك دالثال او دلّت اودالتلاو دلل اودلَدلا هد سس نبا. فراطلا ضن:

 ىَوَمبالا د هوواولا نملدب هءانثابوقعب كح كاذإو جنو كلامنم ةلرتنعداوام قنا

 اذاقواولا نمهلك اذه وصلا ضعن لاكو صال ىلا هي راصق ضعد فراك ذناكول هنال

 دلاتلاوهو ءان.الا نغث رول هرينغو ناومح نمد قلام لكدالتلا لمقو لّتعموهف كلذناك



 (دس) 3 .لادلا فرح * ءاملالصف

 هاكحاموخ راكنالا قلت نا ىهو ةفضملا نا قلسأ مث اد دارأنوك,تأاهدحآف هجؤأ

 نأهيأراركشم )١( هَشاانا1لاقف ةيدابلا تصخأ ناحيته ل .قوههضعب لوق نمهي ونس |

 دا رارعاشا ا اذهكلذكفابملاح راخل وأ ان أ اذهلاش ىلثا لوقت محرك نأ ف الخ ىلع نوك

 ةح ىلءاهيفهلاكيل.ةثتلا قيواهقلطأ م فقولا فنونلاددشدنا رك الام قرع ىلثمأ

 دارأنوكينأ رخالاهجولاو هدتقاوهساسحو هناك حن كرما ناسنلءاهلا قسم امسيَس

 هلوقىف منعت ىتلاَنا
 هنأ تلقت تريكذقو ل 23 العدس دش ناشو

 عضومىف ءاهلانوكنو ربما عفرتو مسالا بصنتىت ٍةلاّنادار نوم ن ثلاثلاهحولاو منىأ

 تس :ادقدتإ اد هل .هلوقف نوكسف كاذكسهالاّنا لاق هناك افوذحربملا نوكم ونا مسا اهمال يصأ

 ناو( ؟)كلذكاضيأ منو ةبجومةدكؤمراكنالاىتااّناَّنال هجوالاةهثالثلا ىفكلذك الا نأ

 ىثدن تلا هئة مامر الارصقاكهجوالا ةهثالثلا هذه ءادس رسصقنوكيو كل ذكاض أ ةيصانلا

 ىهشنا اد فةزمهلا نوكت نأزو<الو ىلعو لاه رمَسلاَلاطناواعنصنمديال «هلوقوف

 هفرص ب جو وكما ماله سالو افاضم نكيرلو فرصنملاريغ(م) مسالا ياذا هنالءادس ةزمه

 ىناضيأزاحأو هريسغنودبارعالا فر كلذ لعفيامنا ني ونتلانالانهنيونتالو هنن ونتو
 9 ني 4<

 ءادسلا ىلاتءنضأ ةسسشحولا ةراجلاًّئاَدَسلاَو اهان ركذىتلا ةثالثلا هجوالا ذهن تع

 رعاشلا لاق كر ا ب دان ع تا ءأإ
 س هرم ب 8

5 

 ىوربو شر هاا سدو راج ديرب !ٍ

0/0 

 نسيت! ريغأ مولدب درب شحولار قي نم عسطقلا برسسلا,ىعي «هدولج رق برس ىلعاموبف»
 كلذ, ت مسام اامهدجأ نالوقةنادسلا نانالاة ه3 ىفو ش>-وريجوأ ش-ورّقب ىلع

 ىاثلالوقلاو ةغللالهأروهجلوقلااذهىلعو ةدئازايفنونلا نوكتوءادسلا اهنوكسا

 هنأدس لاملاريثكل جر لاقي رسغىععدسو ةيلصأ اهيفثونلانوكتوندبلا ةمظعلا اهنا
 هدسئبا| لاق دسعو أ هاكح ىلع عع ىهىلقو ثيكسلانباداكح ليج هناريسغهانعم لد

 ةأ سها طاع لج رلئوَمألا دشنأو ىلعأ لالاد ||
 سه وو <ءو ةودمع قوم

 كرت تكَلحْنالاخا 5 َقَأَدِس . لاذتْلعفا دنع

 ةحسنفف وه هشا ان أهل وق(١1

 نونلا يدش فاّوملا

 ءاملا متفو ةروصككحوم

 نونلارسكمهنا باوصلاو

 ءاملا نوكسي ودي شن كودي

 هعتتملال ان روكتف

 ةففللاةروسكملا نونلا
 ىعيدازتدقو غلا لاف

 ةزمسهلا ةروسكملا نا

 دعي نونلا ةشفخلا

 ليقولاق مث ةلوصوملاام ١

 د رولا نا هراكنال اًةدم

 ناحرخعأ الاقبال -ر
 انأ ألا قفةيدالا تدصخأ

 4 :ًارنوكي نا اركنم هنأ

 راكن الا دك ها ل ذريغ ىلع

 نادعب تديز ىلا ءابلا ىه
 نونعمةنك اسِتشتا ل

 ءاقنلا نم اوصلخت نا
 نونلا كي رحت ننك 0

 هبتكماملا ةيسانلةرسكلا
 1 يعم

 كلذك اضيأ ممدوهلوق(؟)

 يراسل د

 اضيأ من عع ىلاوىلوالاو
 ىسحعم ما كلذك

 ىأمسالاّرجاذا هلوق()

 هةرص بجو هلوقو
 هيلعهفطعف هش وثت'اىا

 ةرو رسفلا هاك اذه دو رسمت

 امنا نيوئدلانال 1و
 ةنسىفا كولا كاذ لعب

 نالىلوالا ل علو فاؤملا

 فرح ىف نوكامنانيوئتلا

 فرحو عملا بارعالا
 دقةزمسهلاوهوبارعالا
 ىيعم وأ ود



 7 »لا ا ا تام ا
 يا 2 523 لل ا زكر يار 8 3

 مدس) 7 :لادلافزح د« ءاملالصق 1

 د و و ”-ه) ومةه+زةد

 ناز رفيدقعنمقدس دئلاو لدم لاريثك
2 7 

 دوب ناعضومىدهب وذوىدهب .(دهبإ) ن
 مي بد عثتودو -و

 اداس ب وادب دس ىشلاداب ( دس ])رئبلادوتلاو اضيأءاسلا درك ذئسو رهظاٌداوءوشل دا
 2 تح - وود 2 وو

 سهمشلاتدانو كلهاذا اديب دسدابو بهذو عطقنا فاعلا ن ءةرخالا ةدودس وأدوس و

 هدام موو

 ىااهلعدايرأس مهاذاف ثيدحلا فو كله ىاهتناهدانأو هن وبسسداكح هنمتي رغا دوب

 يم

 ادا .لاو تومنالو ُكاهتالى دتالفتا داما ن نعلاروملاث يدحىفو اوضرقناواوكله

 كاذاشصتى ىحنا اهيفئشال ةراغم لءقو و ادسلاوةالغلا

 مويبلادوُءا در حشا "هل لق فرشملا ىوتسملا ناكل ادا لمهن نبا اهلك ندي امال -ذ 5 ةسضو <لو ع

 قو نيط ضر ىفالا نوكنال ةملصةظلغالا اهارتاللبلق“ ئئاهفارش اوّلقأو موي ف صنو
7 

 و ىوس

 ةزاسفملاءادسلا لو هيلعهتلاىسدقلالوسر عا فتوذكيف لادذه قادس يللا ثيدح

 1 هلمو ةذهاهيداربود ٌرامرثكأو هس ”دلاو كه تنرتمو مخ عتود تنلنهع ىعو اموال

 00 مقرمدس اءادس االوقمف ليريج هللا ث ثعبءاد سبل داولزناذافتيبلا نوزغياموقن ا ثيدنملا

 اومهساكرثكالا ىف هكلاس فلا هنالك ذب ىمسر فقل كلا برق ة حرت فو مهيكلهأ ى امهم

 - «ةد

 لالا هنالتافصلاريسكتوو ا .حجلاو 'لالعالا ةدارالاواهكلاسد يب“ تاهنالءاذ ءارصصلا

 هرداو ديرو هدب شن ا امامأف اسامق ناكل تا اوادس .لسقف ءامسالار يسكت هو 0
 ه5 8 ني ص < دود و 5

 هنأ تمعدق للرد #2 هناادسيراذلا فرعتلع
- - -2 

 ةرورض ادم .فرصن وكي نأز وجل هنا 5 .هلوةؤلوق :أم لد اق لاكناهدمسنبا لاق

 0 ل

 5 - 000 و 5<

 نيشان 7 ”اسرغاذهنأب اوحلاف 00 هكر تاسلءاهلا 0 اقتلال

 ىر < لصولا ءارتسا ىلارطضارعاشلا نا مث فقولا فب ناوءإاضأ امنا ل قئتلا ذهن كلذو

 اممفرشلا ناك اًذاامافةوةوادكلكوامسس ةرورضا ١ مهلوقنمهن وم سداكح اك ف قولا
 (منيونتلا نآىرتال دعب أف قولا فو أ لسصولا ىف .قئتلا نموهفاهفحم ة تملا ىقولا فتشال

 ىتااذاهنال هل .قثت ىلا ليبسالف النصف قولا فدجو ملاذا ةتبلا همفدحو بالف فقولا هفذحت

 هنالثادهف ىعوأزاجأو ..ءافسنا3أ ليقثتلاوهىذلا عرفلاةانهفضخلاوهىذلا لصالا



 هنت دلل 23 تحوم راهم
- 7 2-4 

 200000 و و ساوصو ا” در سد

 0 3 ٌقياستفذا قسط ْ

3# 
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 ديززب ىدعلاك فهلتلادلَصلاَو نفل

 دلَسلا تايد لل "ىلع #3 حلاو موتو أالاميسك أس

 لاحت ضرالالا طقاسلالسملاو هسضن فه دح السل دلسل ادا ادن
 20110 سا مال 0 0 1 :

 4 33 5 3 0 5 2 1 1 1 ١

 ةد.ابههاودتراصل>راادلب أو كير هطشن.الىذلا لبالا نمدتسلتلاو ةدالتلا نمدلكو

 دلي وةدالبدليدقو قياوسلا لمكتا نعرخأناذا دلي 1, سرفو ةدملب هب ادتناك ذاب أل قو
 والمس ل يو س

 لاشو قلدلا الغدا ألحبرو قبيل يردي دحيم ناسنالادلبو رطع) باصسلا

 ظ

 رعاشلالوقهنمو تدلي د قلدللا ةلظلننعلا أ ا ررصاقتاذا لالا |

 رك الاكل يللا مالعالا تدب 1 ىلا اذووقلا هاج عزالاذ |

 بصل لاح نمىدْنل اون بنملا ماريتكحم!ىدلل او ىدتلملاو ضيرعلا ىدتللاو |

 ارقص فص ىارلال اق عضرم تذل ديدشلا

 689 حا اج

 دشنمقنارحدلب قوهو ىأر 5 ةبابصقا دعمنعْح ماذا

 خر 32 ا رقداو' لعل اةيرقماللا فو“ هاسملا يضيرحب كس . ير كيشتطاءابلا

>5 
 «ٌوعاوسلا دولا َتحامفابسأو * 32 !١لاك 3 عم ئمزاقفورعمزبكلا 1 ْ ١

 دو هعجبو ركلات اد نيناقي ريستفمورلااوُرْعَتْت ا ةعاسلا طارشا ثيدجيفوأ|

 رئاَتل نوك,مورلا مالعأ نمكحملاىفو مالعالا نم[علكدتبلا 9 دعى دأ عجل س لو
 هو 5*--<- 5

 دلو ناسرفلا لعدتبلا ى مدحفلا لافو رثك اوألقأو !ل>حر فال ١ ةر شع ء لك تحت نوكي

 ُدَْبلاَو َدَْملا مْضغلاءاوللاومذغلا لعلا ىحسرضنلا لاق ا لضفملا |
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 ل

 ىفاذك ةءاسصتادغ هلوق
 ةادغعفرب فاؤملا ةضسن
 داصلا مضي ةيابصولا ةفاضم
 حرش وها دكو'هلمسهملا
 ليتنا ىوناقلا
 لابلاب رطخدقو طبضربع ند

 ةادع ىصْنس ةبايضةادغهنا

 ةسفرظلا ىلع ةمدملا نيغلا

 ةمدعملاداضلاب ةيابض عفرو
 ررحو لماتف تلا لعاف

 ريف يك



 هم سال هناافةلل
 0 ده مس

 الخ عباذلادعسو

 اي جيوريلارخ 008

 00 0 : 6 0 #2 ه2 هو
 رصقا ىف سعشلا اهلزنت سوقا نم مهن أ ةنيس هو رمقلا لزانم نمةدلبلاحاصعلا َنِبْوَعلا حرب

 ىتاِطَقلا لام دالبأ عجم اورثالا ُدلَلاو ةنسلا فموي
 و 2 29 9 و

 دالبتاذموكطروحلا فو د مهزوهظارار فج ف تسل

 عافرلانبالاقو |
 سا د هس سلس © م معصدلط نب

 اهدالب .اىللا لمئامدعي نم 23 اهداتعافامهويزاندلا فرع

 ا هذه نم نسب اممو يعلموا هفرج تحاور رخ ادعي ماييلار امل داع اهداتعأ

 ةسطلادأو نرق ىلع أ فص ةلوقةديصقلا

 راد دو يقدلد وس

 ' اهدادمةاودلا نم باصأ م 5 هقو رةرباناكن غأ ىبز
 و ءور وس 9

 ةدلملاو ةدللاو 000 جل اىرئالاَدلَلادسعوتأ دالب أهبفتراص ُهدْلحدلِبو

 وهفمضاادلبدقو أكذ نك. ماذاٌدِلِبْلجِرَو 3 ومالا قءاضملا اوءاك دا هناللا لم ددللا و

 دير فأل |وقو دوبل معيش وبلا

 ظ ( دولبماكمار 1 موق لاًديلجء السا شي م نم

 هبسنتوهتول عزف همجح قف باصي لج ىلإ لاش ديلبلاوهوذلةعوأ» تا ا

 وهودتلب وهفددلبدلِب داعلا ضقندلسلاو لقعلا بهاذا كحمءارت تح املا هضم
 رعاشلال اق عوضخو ةناكشسا

 7 اه - < هد جو وومص مس 2000

 ادلع اب نأ ن ورح ا بلعدقف 3 دس  ناموملاهلنالالا

 10-21 مم و وج انفإد سم

 ْ هوتعماوه فاسشلا لاو هاّلعفالرختملا دولبملاو ةرحهتقط دل ودلبأو اريمتمدّدرت ىأدلسو

 دواملاكمارت ارتىحدبب زىأتس دشنأ اول جرش الا عجاراذنهلكو اع ىعمدالا لاق
 . 3 نيد سو

 دسلادشنأو اريصتمد درت رس : ىذلادلستملاو

 وندم جنودس س

 اهمانأزاماك را #2 دئاعصءاهن دلما تهلع

 دلي د دبا ىهوايفىدنتمال ضرإلا نمت الف قريضتي ىذلا نهي منال لس عتملا لبقو

 جالغلابذب ىشعالا لام ةدليعساو

 ةدلبو



 و : (دلبا 5 لادلا رح 0 ءانلا لصف

 يود
 وم هسعوم هو

 ناتلع انتا الذ زراعي كلهم ةأموم ناد د
 نخا - - م

 |ءىلعل اوقدتمو نضرالابَوضاللاوه وَبشْمديْمدا 1 انه لن ودل ا دلما لاق ظ

 مو ءاردلبُم صوح هريغلاكو امهفن ىد ضر ”الاا دل اهنا سي اح نلجرلهملعمتا ناوضر

 وص رد فاهاتس البا صن رفلالاقو دالي ادلب ادق اللا
 هم ده 1 و هس

 هنت ةئاوَجل شاولدلا ىنيشني #2 داسمداضعأ نما تعط
 7 رب 0

 اهباودلاتاذا ىصعل او فوسسلامهّطلايملاةَدلاملاوولدلا ىفريغت دق ىلا ءامملا لحن اولدلا ىذدارأ
 ' لس ب <

 226 ه5 هرم دام 8

 برضا ديلس دلي و نضال الاب نيم ىسال اشو اهيلعنولتاتيضرالا اوم اودلب وادلب و

 هدو هم

 اهطسول قو اهاوخايو رار + ىو رحل اة دْللاو ضرالابقصادلبأو ضرالا سفن

 ردصااوهلبقو رورلا يروه ل دقو ةنس ىهوسرفل ارو هركلت نمدتلاتلا كلل ١ لبقو

 ةمالاودلاه رفاتلاو ل
 شةدود هرودل وهمس و

 اهماخنألاتاوصالا اهبللق د ةدلب قوفةدلبتَع انتين

 نم ضرالا ىلع عقيم ىلوالا ةَدللادارلأ او ضرالا ىلعاهردصتقاأ ةتقالا روس

 ىلاعت لوقت -ىلعنءاوصالا ةفص اهماغبالا هلوقو ايفمدقان ان ىتلا ةالغلا ةناثلابواهردص

 حاصلا ةقانلاهراعتساف ىطلاءاصأوةقانلا ٌثتوصماغتلاو هتئاريغىأهتاالاٌدهل آامهيفتاكول
 1 ءِ 3 و 0 را ودوم

 سيرو دو ةمرلا ىذتسدشنأو ردصلا عسأو ىأدلب لا عساون اللاتي ردصلاةدلملاو

 هل و موو

 ىدعتا ةغبانلا لاق هدضعيلا اهلفاسأن منيتَدهقلا عطغتم

 0-0 1 :.وو م ةمددو

 مزة 8 .ةةداد #3 هلوبراقن +طفرصف

 هممودءد ءدو

 الئ هتضاو قارفلا ميال يدل ل هعطومق روك ذموهوروز كرب ىوربو

2 - 

 ىذلا لاجرلا نمدلالاو هعضوم روك ذ مّتهدا بارعاو اهيدحأ ال لارا دو َتعصا
 موو ومو و 5و هو 55

 لسقو ةحلبلاردقل بقو ةحلفلا قوفةدلبل |ينتاخلاننامةدلبلاو دانا نورتي رس

 نننو رقم غن اجا ا نوكينأةدلسلاوةدلملا لسقو نيبجاحلانيبامٌةواَقةدلملاو دْنلا

 0 ىسرافلا ىحو يسر رقع 0

 20 9و وس 0 5 كج ف



 حلاددغس ملوقوهلوق
 سوماقلا حرش ةرابع
 ركبت اذا هلعددغش

 هيك ما ةداومر خفاو

 يوم

 (دلب) ١ ١ لادلا فرح ؛ ءابلال صف 31
 2ه-- م وا ' يلج و - 5ث 2 -ه.ر مدد

 ىلوعت ميصلا نعتناك امنادغس < ل , وط حاجدلا سرح هلام
 سس 259 9

 ىنعمدادو مص غداولاوو نيلاددادغب نولو ةيءاضعفلا ىرهزالا لاك اهحاع داس هن لاه

 ءاطع مم صللا واع نااوهركو ىطعأ هانعمةسسراغلاذادنال لادلا ىلا لاذلا نعهوفّرحودؤد
 تت سر و“ م لود

 ظ ةندمدازغا (دذغ ) داومنالفددغس مهلوقو عضخبو لذءانعخنادلاك نمو: داداولاتو

 ظ (دلب) اهمسا ف فالتخالاو اهرك ذمّدقتدقو ارخآ "ةلمهملادوالؤأ ةهعملاديمالسلا

 عذوم لكدلملا ىرهزالا ةمماعري_غوأ تناك ةعاعةزي سم ةعطقوأ عضوم لكدلبلاوددلبلا

 ثيدحلا فو ةدلباهنمةنئاطلاودلب وهف نوكسموا لاخ ىخاعري_غوأ سهاعضرالا نمزيككتسم

 داراو"انبديف نك )ناو ناوبحلا ىوامناك امضرالا نمدلبلا . دبل نكاس نمكيذوعأ

 لاك روكا ىلع عقب مسا ناداني ومال عمجاو ضنارالا نا سومان ل اهنكحاس

 00 ا لاك منج علا هيلا ةدلبلاو ماشلاو قارعلاك ن اكملا سنج دليلا ويضع

 | رفكملامدكلاو بارتلاة دئبلاودلبلاو لَدْنمللدوعلاواب رثلل ىتلاك اهلامسشمتةكمّدلملاو
 ىارلال اق ميفدقوب و ضرالا نم
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 دليلا ةدجف هس ناام 27 هنماج ثداندقرانلادقومو

 ىدألا ىفةماعنلا اهكصرتت نادلة و مذلاوحدملا قهلربطنال ىذلادّبلا ضب و
 7 ا

 ىدادللاو دلبلاةضْينمٌلذألثملا فو دلبلا ٌتاذوةيدكملااهللاقتيو ضرالا نم قلاوُأ

 ان ”ر2لاقب أماندا هذهلاقي ضرالاٌةدلملاو. اهكرتن :ىتلا ماعنلا ضب مل انعم ماعنلا

 ديزنب "”ىدعلاق ربقلا سفنو»لقو ةريقملادلملاو

 همي ا م اور هز وم

 دلملا تك اودجدقاوكصأ #3 مهناوحرأ تنكنب ا

 رادلا ناكثمح َتنافدلبلا تمعترادلاهذسعم ,وسلاك ةيامرادلادلملاو عياكعجلاو

 : هن وسسةدشن ا رعاشلا لاف أك

 دوهبسم لي زمسف م دلل « روم هلا باصسل او امون نحدلا روافع رادلا فرت ه هم هه هومز ه 2 بص
 وو 95

 همز ءاباهدلنأ او همزلو ادلب هد ا ادولي دلس ماك ًاناكلانلبو لعل نعدرصنع ئشلاذلب و

 دس دى س 2 00 2 و يوم 9و ةدصس

 ةنئلايددلات مسهل ىهفث دحلاىفو هبتقأ ادو ادنآ هببدنأ ًاوادوابدلب ان اكملت داي دب 0 وأ

 لؤقو هلعابتا لالا اوعي دهتلادلاتلاف ليدل“ لوراإلىذلا متادلا ىلا لاقي هدالوالة فالحل عب

 اا نابع ًارعاشلا



 يي حدو تضج سييتسو

 : 3 | 2 ع 1 3 962
 دسافمالكوهورخ الا نعمامهدح ن وكيالفهبحاص ضسقن ام_منمدحاو لكد عبو ليقأط+ ا 1

 تالف را نينا د

 +1  (ددغت) 1! "لادلا فرح هب ءابلالضق

 ا هلا نع متاح .وبأهلاف ىذلا واع :رهزالا لاك كلذ لقى اهاحذ كاذد_ءد ضرالاو لجوزعهلوق

 كلذ دعي افرك لوقنف هنعل أس لئاسلا نافاهاحدكلذدعي ضرالاو لوز عدنا لوقامأو |
 قل ىذااءنورغكشل كس لقىلاعتهلوقّكل ىلع لئلذلاو. هاهنا ل قاهقلج اكن ضرألاو

 الا نوكيال و ءامسلا ىلاىوتسا ملاعق هيذقلخامو ضرالاركةنمغ رفادفنيمويىف ضرالا
 اهفناوملاو ءامسلا ناخ قس ضرالا قلخ نأ نورمسفملا فا لوول بقرك ىذا لوالا دسعد |

 لجوزعدّتلا لوألا ءاينإلاوه قلكتاو طسلاوهامعاو كاكناررغوس لانا لئاسلاه ل
 ةقفما تأ الاول اع اهطسدىاضرالا دع هسا لم ةوسفمرشالا

 نفتان الا نماهلك شا مف نعاطلادعلملا قأامناو اهمهغي نمدنعا فهلا دمح ضقانتالو

 دعبامأن ودي ربامادعبامأةباطخللا ىفمهلوقو . برعلا مالك هلع لو همهف ظاغو هتوامغةهج

 تدطقو :لشامه اعط كاكلو ىنيفادهامتالكئا لام[ تلا
 هللا دج دعبامأ مالكلاريدقت د عبأمأل اقف مههطخ )سو هنلعهننا ىلصدنلا لوسرنا قرأن يديز

 لاك كاذإو باطما لصف ىع لاب واهلا نمل وأ مالسلا هملعدوادنااومعزو اذكوادكف

 دسعولأ ىؤل نبتعك اهلاق نملوأن ا بلعت معو باطيللا لصفو ةمكحلااهانين اوزعو لج

 لحرلا تاك اذا كلذو قأ رفدبخي ى نيت ادعي لبق و نيحدعي هيقلاذا نت ادرعي نيا لاقي

 فورظ نمو»و لاقيت ايت اضن كل ذو هنعل سعد 00 م ثامزرلا 0

 رهشدشنأو افرطالا ل معتستالو نكس اللا َتامزلا
 ىلا م و و 53 ةرمرع سنسد و + مه

 ٠ نسكت الون ادهال ب تادسد 2 هتوعدصيمقلا دقنمثعشأو

 0 ل
 هسلعمللا لص ىلا ثيدحفو نيدحأ ىفةرملا م ةرملانيبى أني تا دمعي كختلاهن لاقي

 فدع ناك لسو هيلعمتلا لضهنارخآ ىو. دعس رس[ ىفو دس عيأرازيلادارأ اذا تاك نأ لسو

 اذاةضرالافنالفدعأو ءالختا ىلا هباهذ ىفهناعمإ هانعم هت احءاضقدنعراهذلا ىا بهذملا

 ىأناسفءاجاذكريشالا نبا لاك هوملَتَق ل جر نمدعت لعل هج أ لتقثيدحىفو اهيننعمأ |
 عبالدبعي هاذه دو هفدعب ا دقلاستب هعوف نهانبملا يشل نال غلبأ وى اهانعم .دواد

 لاك هموقولتلجر نمدعب أ وه لهذ ىلدقّتدعبتساو أش تمظعتسا كنا ىعملاو همظعلهلثم
 مه هوه و بوس

 اذ :ونيدغي وذاذغب ودا ذغوذادغن ودادغب ير مملادعأ ةسصدعلاتاءاورلاو
- 

 هظعامتا اودادو مص غب نال مصءاطعمانغم ةيسراف ىشو مال سلا ةثيردام مس اهلك ادم ا

 اسكلادشنأو ثنؤد ورك ذن ا



 معنإ“ ٠ ٠لادل!قرحن + ءابلالصف١ 3

 5 انبوختلا ةدعبلا اذ كعب 07 اسسلاةدشلا دنع فكي
 1 2 و

 َدعباذهلوقترخألاء يلا علا دلك دعنتمللا لاق انايسورلب ؤادرفم نب ليقدض دعب و

 ىرهوجلا لاك . دعب اذهل غفاودنو ركتبف دعب نمنولو غن مجنأ وبس ىحو نونمئماده

 ”0 11 ةدح ريا ةناضال امهلص اولينتش اذا نيفرط نانوك نام |اممهولق مق: دع
 أ مسيالاممنال انارعاامهلخديال مضلا ناك ذا يسمن لعمل ضلا ىلعامس ميني بطاخل لعلهملا |

 "نم ىأدعب نمو لبق نم سهالا هنن ىلاعت لوقو ريل الوادتبملا عقومالو لعافلا عقومامهعوقو 0
 ةيااتوكمل اذا ناتراعامس منال مضلا ىلعان ن كلو ضف انهامهلصأاهدعبو ءاسشثالا لبق

 ٌةملكلا هاغتلعحو ةفاضالا !هنمتفذ>ةملكلا نا ىأ :ةءاغىنعمو ةفصام مالى ضن امهف

 هتبارلوقتض فلن او بصنلا ةفاضالا فام_مبارعانالمضلا ىلءاّسسبامناو فذ ادعت قيام

 ريغ اكامهابنعالدعا4ف نفر ظالمعتس ا امهنغش دحالام مال ناعفرتالو كاَنق نمو كابق
 " ]| امهالفامهبارعا ُباهذوام_.ماببوجوامأذ بارعالا تح<نالخديملامتاكندتللا نيتكرملا
 ىلغتن أل بق نم الا هنل ىنعملاو هسلا انيق ض ا امامه ف دحهنال فب رعتلا ةهحريغنماخّرع

 دارت عملا قامجنالتونالب فرلابت«ارقلا لافءارغلا نع ىرغنزالا ئكبو تيلغامذعن نمو مورا
 يح مومىف امهو عقرلااتمسو هلا انقسام ئعمزغان د أا نلف ةلاحمالئثىلا ةفاضالا امسهب

 ه مع 2552 8

 لع ءنمهسجأ تح نم تأ نا اوقكامههشأام كا ذكحو طقسامقءالمادعفرلانوكمل

 0 رخ الالافو

54 

 5 رت

 ءاروءارونمالا واقل 3 نكي لوك ملعنموا لان اذا

 هللافضأ امر هظتنأت رون اوءارقلا لاو هبلا فيض ىذلاهدعب ركذيملو ةياغولعجذا عرف
 لبقدبلا تفضأىذلا ضوهنخملا ترهظأ كن "كزاجدبسعب نمو لبق نم حال ا هنن تلف هن هرهظأو

 دقن نم رهالا هل ىنعملا نيتركْام مواعجيدعب نمو لبق نم حال هنتي ومدسنبا لاك كعدو

 1 ءارفلا لاكن يونتالب رسكل ابدعي نمو لمق ند ىمالا هنن قانسكنلا ينك دوح أل والاو 01

 1 . را 2 و اوم 0 ْ 3

 اذهولاهةيدسالا ةهجو ىارذنيب«لوالا لوقب جحاو ةفاضالا يفهيلعنوكيناك ام ىيعدكرت

 | 20 متطتاك رلوامبلا قاشملادحأركرددقو هتمحودسالا ىارذن ب ىنعملا نال كاذكسل

 ْ ةلوقو اذكدعت نموا بقل نكمل تاكو اذه لغز دك دنا نمو لكك نم

 دونم هد س بس وو ل 9

 ارش لع دعب ورشا 2 ةيفحدسأدسألاانلنق نو
1 

 مضحي لاو قابلا لاق فكلا لاما ىلعدعي مهضعنداو رو ةزورضنّونندعدازأامنا

 || فلاهو دادضالا ن مدعي ول _قاولاكو متاح وأ لاق هلليقالىذلا ؤهامو هل دعبال ىذا وهام

 م وق



 ريكا نعمات هلل اهدعنأ و اضن هنمنعلااداععمل اودعبلاَو ديدشلا لمعلا لمعي هارتلحرلاالثم

 ةدمجي تسلح ةيصعلا وريخلا نعدغابتملاهاننعم قْر دقدعتالا نالاقف ءاحالجزنا ثدحلا ا

| 
 ١

 هج ا وجو تدمع وح يح عسا يروي ووم سن دو

 طعس سا

 64 (دعبإ) ٠ .لادلا فرح « ءابلا لصق
 ايست تت مل  لاللاعلبلالاا

 فزاملابيرلانيكلاملاكو دوم تعبأ كنيدملادعبال ىلاعت لاق كالهلادعبلاو

 انناكمألا دعملاا |ناكم نبأ او 3 قون يمل نوت

 4/4 ؛ ل ٍ 9

 تدعباهو رق ىإ ملا 0 تدعباكسانلاو 0 4 دعبلا نموهو

 د لالا

 سولار الل تسر ماكل فيلو 0 0
 | داعبلاو راجل 8 ودعي بسلا لاقي و ”يسسريغ فدعا ذادعب ولحج رلادعب لوقت ”نىرعلا

 || اهلل عش ًاسئاهل ل ضينأالا ثيآف ةيبارعأ برغلا» نملجردوار لسع نبا لاك ةدعامملا
 دو هو ءه هم

 تبرمض دعبلات عفر ٌكَدعف رمت ناف لامه دوار ع لوقن ظن | تاعجاهطلا خاف نيمهرد

 موو مسد هو <59 3 1 د و ّق / 1

 . ورددألا ىلعا دعي بنو اقم وهلا دعب كاد كوي لزب امش هلك رمال ىأهتناهدعتأل اوشن ه دعتأ و

 وى 25

 ءاضعالا ةداهشش دح ىو ٌسرفو ةمالخكاوقك نص ديو شرت خو امسا هلع

 قو برقلا دنضدعملا نم نوكنازو<و اكالعى امسك دعي لوقيفةماسقلا مون

 نمىهامو ليزتتلافو امناكمىأ نم دعب ىهاولاها مرو اديعباناكم نعي كنم دعب وكنم

 ل ا 1

 دعابريغواني يرق نكى أ دمعنريغ عنو دعت دعت لزامو ءاهلابفدهعلا ةديعيامأو ديعبس نيملاظلا |

ِّ 4 

 || لوقو راسو العار فاعلا تيهذالىأدعابريغنالفايو ولطنا لاقي رغاصىأ
1/0 2 4 

 دنعبلاو م رقلا قرصتو لاق دال را #* كاسل اةغبانلا

 مداخل ثم دعا عج كير كلادعبلاو دعب :ودع لاك دعبلا قو ىدالا ف ”ىارعالانناءاودو
 ور دو مر 5و5-

 ”ىلارخ لوقو صضهدمدعبهلالو هيفريخال ى أ همذاذا دعب اريغل هنا لاقي و مدخيو

 700 هدام هد ع ةهزدسد9 ه

 م0 تخف #ً م تاون دولا

 ضرأ نمىأ دقي نم الفان ىممالا لاو ةدعب عجبدعم مهنم بورض مهفءانفأ نأ ى أ

 اذوروغاذىأرلاذ فان ناك اذا لحرلا كلذلاقن مزو ىأروذاىأ ةدعب وذاهنا لاقي و ةدلسمعل

 سو ص دجحو

 تءحروأ اع 0 ملا ىلعتودغناهنبال ل جر لاق لئاطىأد عن هدنعامو يأردعب 1

 ةيوراءار ءالانيادشنأو ةاداحلا فد_عسسئذلا# دعيلاوذو ةعفتمريغب ىأ دعي ربسغب ٠

 م سس



 (دعنإ) ٠١ + لادلا فتن .« ءابلا لصف 0
 ا < ف

 نونرقأو برقأو ثودعياود- :هباوهلاقيث للا لاقو 23 مقالا ىاذنا سك اَمْص 5

 دشنأو نراقأ اودعانأو

 وود -

 ديراهأ تاممحلا تح قش 1 هعشت دعانالا شعب نمسانلا نم

 د 9سدو

 هبحاصْل جنا كيتا او * هل دسعملاف اري كي ناف

 وبألاك منادي نموريمالا نايرقنمتالفلاقيو نافغرو ف. غر لثمدسعن عج نادعبلاو

 هنم يرتقي نم نكنولا ذا لوقي هنا دعب نم نكفريمالا نابرق نم نكت ملاذا لجرلا لايديز
 ريثالانبالاك ءادعلا ضرأ ىلا انئسو ةشيملا ىرجاهمثيدحفو هر ك سيال ه نع دعامتف

 عي لاكدمبألا كاه مهل اوقىف رضنلا لافو دنع يه دخأ 00 وانش ةبارقالن يذلا بناحالا مه

 اذهىرهزالا لاك ىدعبلا تكسماهة؟رملا لاقي و. هعسا نع نك اذا لاقي ا ذككوهمحاص

 الولاعيرشاالاهتنادعب لاقي و همّديوعو هيحاص نع ىنك اذار الااسح سالف مهلوق لم

 دعامالاو ئاكئادعألاو ههحول اقل ىأهيفلدعنالا هللا تك« بهلوقو «ىشهنمىالا لاق

 م ا يأ دعيوامهتنامدتنا دعابو اًداعنوةدعاسهدغابو دعيريغو كن مدعي ريغوهو نراقالا فالخ

 حامرطلا لاك دعب ميو انراغسأن ب دعانا رآاشاو
 سا و

 . ' نئاَعُصلا لأَن بام عمتتو دآ ”ءانجا بش نسمع

 5 :رعربشك لاك رافسالاديعيدعيملجرو

 1002 س 542

 دعس لوهلا ىلعفادقَةطم #3 "لم فاسفلا صرع ةهلقانم
 -2 مر ادت ردد س

 0 قيودا ماوعاءأرقلائراخسأنيدعالا نب دابس موق نعال جوزعءفوقفار هلا لاهو

 لاق انرافسأ نيب وانرافسأ نيب دعدانيرئرقو مو.دغبو دعيو انرافس نيدعاناسر رخلا ىلع

 ةحارلا اوم سمه: ىنعملانوكيو هلئسملا ةهج ىلعوهودحاوامهانعفد عبود عانق نم حاجزا

 دعت أرق ارقنمو هن ٠ الا ضرالا تدنتاممانل جرت كير انل عدا .ومموقلافأك ةمعنلا اورطدو

 اناس نييامدعي عملات انرافس أن يدعي بضنل انأر 5 ندو انرفسي لص اميف : ءملافانرافسأن يب

 نوقعن أر قو للعإ ارغب د عبر تكس ناوورعوأ ا ارقىرغزالا لاق "0

 ءاعدلا ىلع فلالايدعانةزجو قاسكل اورمصاعو عفان ارقوريبكلا ىلع صنا اهكعانانبرجيرضحلا

 دع ل لس وو 7و9

 ٍ ةعايوهف برتغاوأ كاعد يو دعيدعبو هفلخ نما ست ردك 'لدهاؤلاهو هيوسس لاف



 تعج ةحصح تست

 ةدااح دينيا كمن كانك عهاورساولاهنغف وتس ديعي ام مث امودنعبانمتنأام وأ

 ها/ (دعبإ ' ١ .لادلا فرحت هي ءابلالضق

 اود اوال ب هموق هير

 هلوقو قمتم دعيدارأ رآلبقو اوه لوانمماوذخأب للاقف ىهامةيز رلارسف مدموقةبز رامدارأ

 ةرالنيحدرلااولأس سابع بالاك دع ناكمنمنوداج كئاوأ ةلضسلاةرؤس فل وزع

 دعس مهموأق نمد« :ناكمنمدارأ د ها لاهو ايندلا ىلا ةرخخ الا نفدمغب ناكم نمل قو

 بنغلاءنوفذقيو ىلاعتهلوقو دعبلاهِب اعىفناكن مةلزنعمهفاوعي ملاذا مهملال هيلع لامانع

 برقةير هلا هذهو دعب :رقااهذهلوقتو رعاش نئغاك رحاس مهلوقلاق ديعن ناكم نم

 دمعي هدمعيو بد رقد رقد 0 ومعالا امهيدارب ن كلو تعنل اهيداراال

 اوٌرذ ذدعيوأ د رقانمةنالفاولاوأ بن رق ةوأدعبانم كرادت لاه اذا برعل اءارقلا لاق

 ناكملا نمافلخد بعبلاو بيرتلا لعف دعب وأب يرق ناكم ىف ىهىعملا نالدعملاو برقا

 لاقو اني رقنوكتةعاسل لعل كيرديامولافو دعس ملاظاا نمىهامو لح وزعهنثا لاق
 ىهذتبزقو ةدسعب ىهفك نمت دعب عاتب واتنث ولو لاق .ننسحملا نمئررقدثناةجبرنا

 بي رقم امهلاتفا ديو ابي رق ناي لامهرك ذودعيو ببر قلاقنمولاق اناوصناكة برق

 تاديعدو تابيرقلاغف عجوفةديعيوةنيرق كم ىعهلاقفامبثن مولا ديعب كدمامهو
 00 و م 8م و 2 و006 سا 3

 دب ل نمءارقعالوو دق ا هم رقكنمءارغعالة شع كيِساو

 امر

 اهيفبرعلا فات لريغالتثن[ب سلا ةيارقدمعبلاو سر قاا/تدرأ اذاو لاك ديعب أدع

 ةجرلان ال بيرق ل قاما نينسسحلا نمي رقدتإا ةجيرنا لوز عملا لوقىفحاسزلا لاو

 نآزرئاب شالا لاق لاك قيقحت سيل ثنناتلككاذكو داو نعم وفعلا ثارغغلاو
 هز 97. 3 2 0 ا

 نمتيرقلا نيب لصفتلرك ذاذه ءارشلا عي مهضعت لافو لاق رطملا ئععانيههةجرلان وكت

 : ا 0 6 3 ٠ سا ال
 هسصام لعراحوهف بسنو أن اكم ىف نرقام لك طلغا ذهولاق هيارقلا نمد رقلاو نرقلا

 .٠ و 7 8 ٠

 :  : 5هى هدو

 ئثعالال اك ةبارقلاو ضرالانمةدعئانشو ثدًاتلاوريك ذتلا نم
 ماوس و < وو نب وااصو < ددع و يوم

 اره تفيد مءْس الو #3 دعابسم نمّدولا تسال

 دعادغب و هللأ هدعن :؟ىأهراهظا لمعت :ملاريغلعفلارامضا ىلءهوبصندلا دع ءاعدلا فو

 هوقو بسيلاراسلاايطو ةتارعزلا ل ل

 اًدعبألا مسوكلا اون ىتح يف ىلع ا قانعادَم

 هلوقكرعشلا ف زو<اموهو نقولا ىفهار<لصولا وار غدت شف فةوفدعال ادارأ هناف

 0 برعلاناسأ 8(
 هجم

 فدع فاؤملا ةخسىف

 يصعم عا تنلالزأ



 (دعن) لادلا فرج « ءاملال صف ه5

 هءاساذا ماعطلا ناكف ةءنيظوهل مادو ةر ةرخ ]شرفي ناد سشرلا أف ليوارس يغب ةفاجة شم

 مدسلاو ضرالا ىلعمان مونلا تق ناك اذاوهلك او نارتل ايهما طلخواحلمو ةقاقرهئمذخأ

 ةأ سها هتحت اكو نع سر ىلا ىضخ هدرطفهرهأبد يشار خس أو وإعف نم نوبحإ و هنودتغ
 ” ديتئارباوعوسان ىلك .لاومالازخ ادق ىرُمل اروطلم اذهل أكو هتمالف”هلهان نم

 دلاتو فرط ّلك اهنعرشفلا ىو « ةيطا ّيفلا رت ىلع مهن ظ ظ 7 لاقفىرتاك تنأو

 دئالقااب اهقانعأ َةدّلَقِم « اَرْلاِف نلفرتاوسنلا اهلوحّتْأر

 دلاخْن ب ىكلاناموأ ش علا نم ب ريغ عج لانأه ُتلن أ كنس
 م دو وهي < س 2 7

 هزاولا باهرا اميصقم م« تيصعا نيمولا يمان او
 2 00 ه هج ع 1 500 1 ل -

 مراوملا كلت لوه مسا مو *4 ةنمطم تدم تكل ىاسعد

 هم ود و

 دواسألا نوطي ف تاعدو ع 3 هيوم رومألا تاعيفر 00

 ءاسكدحربلالمقو ظل« انة لسور وم ءاسكدحرلاو رعولأ (دجر)

 لع هللاو ]بخ دوهو سل دحر و لقرار هرياسعو ءامهلا مصب مخك طط#

 و دو دام

 ىرهزالا (دعقرب )» ةادل ىف هادحرب عا ىح ناسللا ىرأء ديس لاك (دخبب)

 ند ”ذأو بلعت ع نع دقن أهمل عبري فيس تر عضومُد حفر نعلا ىساجملا ىف

 2 ه ه6 دو 26 26 سس م5

 اذاتنم“ منكي ا دنر نياق ادادج بطش اذامراصو « ادار وديا عواهلجأ

 دعي و رضلا,لجرلادهي برقلا فالخدعبلا مدس هاك هسا سمسا

 نولوقب نيذلا قفاو ءادعبامهعجو دعامتى أه يونس ن عداعت ودمعي وهفادعيو ادعي رسكلاب
 ةغبانلالوقدشنو دعيلمقدقو تاتخأاممناللاعفنولوق,نيذلا لعق

 دعبلا فوىتذآلا ف سانلا ىلع الْسَ 5 َتامعتلا فلس كت
 خم يع

 اديعت هدعل :وهدعانو هريغةدعنأ او مدخو مداخل. دعاب عجبي 0-0 اقو 2

 3 0010 < ) دود وو 5 وةىمس

 لمايب امدعب ماك ند و 3# 231013
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 لابعلا فل وقهلثمو كلذ قسأَ لَمامدعبادارأاا



 تانحلاف ىسيدز ماىدربو مسن اودربأ اىتالارعأل لاقي ْ

 هءاوصولاك هت-وزامب سطام ورعن. موثلكى اتعلا تام أ هلجحنمتنيلا اذه ْ

 هو . در لادلا فرح + ءاملال صف

 اريدَغم للا فاصرلا قاس هك رغلا طسولبغلا يدرك
 0 ا

 اريرمسلا اهتماما طلاخدقفشب : رغلا و ّْ مكحلاىفو

 ءاملا طلاخاذاهتسسلا ازهزع 0 هنطق لدقوىدربلاقاسرب رسلا مكحناىفلاقو

 م مف تيتبق ع قكيام ضيقفومودشسلا نقئارسوب ل قلا لاو راسا
 وم

 ورا اهدنسإو رول ادرانألاو ةيدربلا نطايوو رس عج رورسااولأق فورعمتبنفد رغلاو

 00 وراس 7

 ب دو نط" ١ | نع كج 0 ا

 لسلسلا قيحرلاب قصت ىدرب # ملعرصي لا دوَوَْمَنوُعسي

 ةدامن بالاك عضاوم كي رحضلا,نادربلاو ىدر.ءامئأ

 لعتو تال هنمبرش 0 لتنال ىهْبْلَ

 هو

 رعءاشب قلد ريبالاو مدت ا ؟ىدر هنأ ف رعالاو قش درهتوهل.ةوزه ل .قواضيأعضوم كرو

 ىهوفو.سلاىعيلاف # دراوبلاتافهرملاب * رعاشلال وقف ىرهوملا عولرب ينم

 دراويلاَتارْلبامهَكم 2 نا

 لاك ةرو دامك نأ ياس ل نينيدلا سمي .هاضقلا ىضاع زيسشلا طخ تبر

 دراوللاتاترشملاامهصغم * ىصغا ننموملارمأ ْنأو

 كاد ف .داةف حاصلا ىفهرك ذا ذكهنال ىرهوملا هعاسنال ف رهلاادهىفؤشلا عقواماولاق

 سءثىذاقلا (مّركملا يدم لاق) وبلا فعقواذهلف ىمهنملالو تاسالا مدي فرعنمو

 دقنلا اذ هىّربن يدهم ىأزيشلا ىلعدقتت ادقو وهثدح ندالا نم هللا هجر ناكل ني نيد

 اممهفورعملاوةروهشمتاسالاو تاسالا ةمقبب ل هلا ىلا همسنو ىرهولا هعامتا ىفداطخو

 املىلاتعلا نا اهلع بست ابالاهذهو ءادعلا نم مهريغو ىرب ني دمتولأو ىرهو دبا هركذاموه |"

 اهلوأ ىلا هتدصصقلع

 ريصاعألااهنع تشك ةّسسدو 23 لاطنمَن راو لام اذام

 ا رك .رلا لاف موثاك لاقي باتعو نمل رل ل ةفهذه نال اةفد.شرلا تغلب

 هذتكل غو فو ةورفو ظلغ ضنقهلعو دسشرلا اوف نعسأر نمهصاضشاب ضف اساس



 قادكم ساق رابانلهلوق

 هلعرتعألو فاؤملا ةذسن

 بنكلا نم اني ديأب اهف
 موي ها ررحلف

 (درب) ٠١ .لادلا فرح + ءابلالضف 6غ
 9 3 7 يي 207 2 ج6“

 ةقش فودلا لعجا ذا قو هب فهتلبءا كةدرملاو دوريودربأو دار 2 عجاو ىث هولا هن مهضعت

 ىو 9 ءو وو 7 4

 تن ًاررمث لاق يديكي ا و لع اكتر يل تدعوا , ةدربىهف بدههلو
 هدو 9

 لالالا ةدرعلاك هيمستام تقف هزت دق فوصن ملي دنمه شه ءلعز مر ا .ارعا

 امآولاك ىبولاو بصعلادو رب نم فو رعمدربلا ثلا لاك تاما "لمثل ىهودرباهعجسو

 ىريجلا غرم نيد. زيلوقامأو بارغعالا هسلتر +مدمفدوسأ عن مءاسكف ةدربلا

 هو ه- 2وو و ةءد

 ةماهتنكدرب ليك نم 03 ىيلادرب تي رشو

 ههنا ءانعملابقف ىارعالا نبا ةرم ف سا أدر امه مهلوقو تعبىأت بر شود.ع مساوهف
 2 ١

 تود ولأ ل اه كلذريغ ىعدرب عم ا وةدر قام اكٌناهتْشفادح اوالعف ن العش
 م عءومدو بت < .

 درلا اسناىدأت 3 ا 60 0 . اف هنمة أبن ب عمسف

 عرفملا ندي لوقو كر نا يف ادار

 اداَريلا لمْ رهدلا لاوط #2 انارتنأابرا 22

 وى 9 ع

 دورببولو 2 امرك رب عجب نوكي ناو 0 كيب نوكيتأ لا عيدسابا ل
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 ضايوداوس عل همقدربأ بوو بابشلانمانسآالوائيفدن 91 ةاذو 2 بدأ ريثز زر +فسدل

 ةمرلاودلا# هرم هد ارلاادربو ةسشاع

 و »24د ددوو ه

 مدرتيدرت ند توامئاذا 2 لعفطةمالجر هلَحرَت 5

 مم 4 0200

 3 اروع .يتيمكلا لاو
 ١ هس” <95 وس سو

 5 بغزلاو 2 قرادانلا 2 رطيوو فوعمأ فور ضع

 همءودو<

 0 مدسعوت أل افو ةضلاَخىأا ستة درب لل 6-0 دارحلا ةمنك فوعمأو

 درنو امولعمك ناك اذا ن مدع ةدربىوهدسسعولأ لاهو ىيعةدربا ى مهو اصلاخث نوي لفاصااح

 هنمطقسامةداربلاو حادصلا ىفو ةلاصدلا ةداربلاو لكس رعي رهاوذلا 5 نم هنو درملايديدحلا

 اذا ادرباهدر درب راب ةشلاثد درءلاقيتحلادرلاو ةسرافلاناهوسل اوه وهيدر ,امدرملا و

 زاجخ زرت نمبرض ىدربلا لبقو ةفمنحىلأ . نءكربلا هيي رقاد نم مضلل اه

 رقلادبج زم عرف مشل وهو ةقدصلا ف ىدربلا ذوي نأ مأ هنأ ث يدسملا ىفو فورعم دج

 ىذعغالال اق يدرب هندحا او فورعمتدن ةلائدولاو

 1." 19731333371772 -5 00 با
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 56 (درب) لادا فرح « ءابلالصف
 1 يي »١ع هد

 3 اءىلهصعن عنا ناكو 23 هصخأ طرق هللا دبع با ذا

 ا اوتنناىأ كيلعا اود باعت دولا الك اهكأناو ناطبال اوقلطدال ا اا اك 1

 نالف نعدّرت اللاعب فال ىا هنعىدريتال اهنعىلاعتهللاىضرةشناع_ئددحىفو كيلع

 اوين وت الاانا نع اودريبالْث يدحلا فو همئا نمصقننت هقشن الف كلن اءانعم

 لسا ديرلا ودب ريزيا زخم لكن يبام لبقو نخسر هد نربلا و هملذةب وقع نامل اوففضفهسلع

 اذالاف ل_سوهيلعمللا لص هنا ثيدخلا فو هسرأاديربدربو 0 ديربلا باودىلع

 "حارلا لاك هلاسرا هدارباونوسرلا ديلا مسالا نتطلع "ىلا مارب

 هيرذنتتوملا لوسرانأدارأتوملادي رب ىلا برعلا ضعي لاك + اًدريماذيربتوملل أد *

 درب ةعبرأ نملقأى ةالصلارصقتالْ يدا ىفو الصرمثعانثا |بهنمتكس لكدي بلا ككسو
 همفزو < ىذاارفسلاو عارذ فال ةعب رأ لملاولاسمأ ثالث سرفلاواضسرفرشعة سس ىهو

 ديربلا ادلب كم قيرطى يلا ةنعئاهلا لامالا الس نوعيرأ أو ةيئامث ىهودرب ةعيرأرصقلا
 رعاشلا لاك ديربلا فوربس دير

 اًديرةالفلازاوجاءاهلع *« تاك خ سعلا ضنا

 دربلا سحاالو دهعلا,سخأالثيدسملاىفو ديرب وهفنتلزنملانيبام لكىلارعالا نبا لاقو

 فذضف لوسر اوهودي عجب ىعباخاسدربلا ىرشخزلا لاك ”ىلعنيدراولا لسرلا سدحأأ ال ىأ

 لصالا ىفاهيداربةسراف ةلكدي ريلاو لاق دهعلاحوازيلانهههمتشامتاولسر ول سرك درب نع

 ةمالعلاك بانذالا ةفوذحم تناكديربلا لاغينالينذلا فوذحمىأ مدهديرب اهلصأودربا
 كسلاو ادب ربنيتكسلانيبىتلا ةفاسملاو ادب ربهمكرب ىذلا لوسرلا ىمس مش تففشبو تن رعأافاهل

 دعبو لاغب ةكس لكى بترتناكو طابر وأ ةبقوأ تدب نمنوسترملا جوملا هنكسي ناكعضوم
 لاهو ديربلا لعن الفل بلاقي بترملاديربلا ىرهوللا ةعيرأ ل قوناضسرفنيتكسل نيبام

 ازين ل نمل ايفل ديرب د . دواعم ندا صوصقم لي لع نعلن

 ىبوالا ةيارعحدهرارضنبخاصشلاو أدر نم لاو

 اهديرتكبلا ىجأنلاىقانو *« ىتلاخو ىتأموسلا بارع دف
 ٠ إ 1 و و 1 2 :

 قذارفلللاقيو ديربلوسرلاو دريموهفرممال |ىلادرب ارقديربلا بحاصو ديربلا ىفاهريس ىأ

 دوم و

- : 1 5 ِ 4 1 

 صخو طوطخ هنفبوثذرللاهد مس! لاق باشلانمدربلاو دسالا مادقرذ: هلال ديرعلا
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 مونلاي ريق مانبل ناشطعلا ناو هبحاصدرتمل مونلان :اواموديربادرباهبفنوقوذيال مهضعبلاقو

 مونلا ف دسُر قال ىرهزال ادغنأ او

 تدر "االول 2 وك دريدكماذجايزرا

 ' ادسواعي ئأاذكق حلا نمهملعلدر 1 ,وةيلعتنت ىاهالطصت ىلعُت ومما درب تسهل اونألاق

 راذلا ىلطصافادرانه_:ئمحورلا" رحزاصوهيومد- نعد رف همز بام لكو ههحو هوهالحرو ةأذب

 مهلوقامأو تام ىتحءانعمدرىتحب توه اوقو نيبانلا نامل:ناتللا ناّتنسلاهاذجانو هننحسنل
 مدح # ف هزو<-

 مونلانمهلصاولاف «هموعسدرانموبموملا## دشنأو تش لورق سوم ىعملافئثهنمدربم

 ىارعالانباهدشنأ ارعاشلا لوقو مانئأدربلاقيورارقلاو

 ادراناحو خاض هب ادلاعودلاخ ماب حا

 |0001 لوارالثبات قادرا وسو . ىلثدملا كسبادرأاسؤى ذوي بح نحاضنلا#
#0 

 . همواتالفمويلا عزرتنم + .هموهسدرانعويموبلا 1
 مومن 8 مد

 8 .٠

 هريههر# بد دح قو حورلا ةرارح مدع هنال قات الا ىف يعصوهو تاما درب دربد لجرلادربو

 هدربأو سصرصؤوا  لازهن عرتفو فعضا دري درببدرب وان فلا دربو ت امى درب تحف يسأل

 كارعالانادشنأو كنار ةعيللا

 ىناقس أ اودٌتفلاوءاملا ىناظعا درب أن ادوسالا

 همئاوق تفعضاذان الفدريدقو داري, لاقي ءاسعاوأ عوج نم اقام اد

 لعكلاوهو نيعلادورب وهنأ هت درام لكدوربلاونيعلا درب لك دوربلاو نيعلاديريتدربلاو

 وكاذكهئعتدَر 7 راها ع رقابه ادرباه در دوربلابو ,لتكلاءاففخ تسع ةربو
 مس 5

 وهودو ركاب لهي ناك هنأد دوسالا ثد دخ فو ّررخلان : مئيعلاهيدريتلكدوريلاودو ربلا لعل

 0 2 ومو
 ىلدربو مزاو بحو ق> هلعدربودورب ىنهيدرباملكو ةدرااسش أ همف لك تفلامدوربلا محم

 بحووسس ”امىأ هيلع باذامكاذكو نالفىلعكادرباملاسيو وتد ”ىااذكواذكه لع

 ' لاك تدان ىأدرابفلأهبلعملو

 و

 ا رمل 2 هموعسدرابموب مويلا

 وه نيمو لاك تان“ هاا

 2 مه - 5

 ىاانا

 أ لاك باريشلا الو تارمثلا درباهيفنوقوذيالل اك سابعا نعىور ادارشالو ا دربابيف نوقوذيال
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 لا تتيح هيو دلال

 هعان شعلاةدربتنكو تلم 3 هلك دواَكلا

 لاق ل ىهدراب شيعو لاهنت تكلا نع عود عرتتلاناف عك الو درانالهلوقامأو

 درابث 0 نسر واش 2 اهني زي نيرظانلا ملل .

 اذا لمثْنا لاق 5 :واهسطىأاهدر 7 ,وةنحلا كلاس مهل اوقهلثمو لاك امشدعاهل باطىا

 ةادغلالحرلادحو داؤفلا ىلعماد اولادك امنهاس. 5 باصأ اذاداؤملا ىلعمد درباولاك

 مومل'ةدراسلاها برعلا نملحرلا لوقو ئدح لاةدراو ىرثلاةدربا ىهامنالوةفدولا

 ةعاسةراختلاىفةحابرلاةدرابلا ى ارعالانبا ى 21 2 !ىهامناةدراميت سلرخ رخ الاه لوقف

 ىموصلا سو هيلعهتلا ىلص" ىنلا لوقهنمو نت لسا معلا اهيرتشد

 بوبحم لكو ةقشمالو هف بعتال ى أر جاوهل| ىفامظالب رسالاءزصعتلةدرابلا َةمْدغلاءامسشلا

 هنمو تيثىأق حن الف ىلع ىلدربم هلوقنمةرقتسملا ةمباثلا ةمنغلا هانعم لبقو درابمهدنع
 وجو قوموا سس

 درزي _تدورملاوهدربو هدربو هماعطدرب لاعب أو ءالا نبا انلعانل دربها تددو رعب دح

 زين اك لذ أو ءنلاشاملاو بلع بصا وا ءاملا زحل تدرب لاَ ةنمسلاءاسنلا همطت املا ف
- 

86 

 9 وده

 درو ٌرقود در اندزتاطمو هدر ةدش] كدب ىعندكباكناصمدرلاو دورا

 دريد عرلا مزاهىنع كاتس 23 كيكو باخ نيب دنه دنهأ لاق

- 0 3 

 عموم هم 9 هو 0

 ىهوءارعملا لعدم عقومهناو وصف التخا ىف مهبش 2 ادربا علو ف ازعل مهن كو لاقو |

 ثأف ءاهريغدرلا امأ ىردزالا ءادرءاواوشي لو درب ت اذ بسنلا لعهد ةياصمو ةيلصةراخ

 دربلامهباصأ موقلادربو ضرالا تدرب هنم لوقت اندلاع رو دماحرط مهنا م ءزثمللا

 زعهلوقامأو ىرحزالا اهقرودرتلاحرطةدوريمةرش ةفشحو أل اكو كاذك ةدوريمضرأو

 ءاموسلا٠ نملزنيوام_هدح نالوق هضفهيبيصيفدرت نماهيفلابجن م ءىيسلا.٠ نملزن ولخو

 * لوقو رص نموا درااهيف لامحن م ءامسلا نم لزن قالا درب ماه لاتخ لاش مأ نم

 رب زعلاليزنتلا فو اهرب ناينيعلا درب هئالمونلا درملاو ةدو رب وذىأ» ادربانارلصوو# عجاسلا

 ىبرعلا لاا ارم ءالوادرءاهيةثوقوذ.ال

 ادرب الواح ان مطأل تئْشنا و كاسنلا تمر حلو تئشناف

 ىلا عتهلوقىف ىرهزالا موةلادرلاو بذا نا غاقتلالبقو قيراا ضبا بتلات ىلعت لاق

 لاف اذا لمْ سا لاق هلوق
 م اذك لا هدربأو

 * ليمن با مالكررسوفاؤملا
 انهسانملانافهعضومف

 ىلعهدرباولوةيولاش نأ
 اًسنهْأش باصأ اذاداّوفلا
 0 يعج نا



 (در) لادلافرح « ءابلالصف

 هه ب هد 6 نيام 5 7 ب م 5 2 زو ءهس نع

 دمولمل نمو مانأرحنم *« درس لاحسلاواهاملفت + درتالا+اتالحاملاطل
 227 ل 2 2 - : -

 2 ع جم ل - ءو

 لاق ادرابةسار ىلعهص<ءاملادرتناو

 مو هو د00 1277 نه

 0 2 ىدبكف بحار اواتدحواذا

 دقي ءاشحالا ىلع لس نك #* 0 ءاملادرب تدرب اذه
 ا

 2393 3س 2-5-2-2

 ا "غل ادرس ام بارم هلا نمَدورلاَو هيدرتباامدورتلاو عقنتسا هسضدربتو

 ىمصالا لاق ندلاة دم: ىئلاادهو هءلستغيءاملايدّريَت ناسنالاو ديعاملا لملغل ادّريد الودي

 ثادرتلاو ءانشلا ىف ٌةنصِبص فصلا ىف ةدرماهنا لاك ىمضلا ةم .ون ىلع مكلمحت ام ىبارعال تلق

 1 رارضن املا لاك امهدربا كلذباسمس ءىتلاو لالا اًضيأنادرألاو

 نيعلمرلابئزاوحدودخ 5 0 دس ىب طرالا اذا

 0 كذهلارضى لوقو ارحةجرتفةأسأ] (ن م ما : |

 دلالات د ىلا ةرهاط مرحب ةَصوراف ىرهزالا سدت ىففرحلا :

 لسقو ”ىئعلاوةادغل اامهنيذللاوأ ىنلاولطلاامهنيذللا نيدرالا عم نوكيت زوج 2

 نافدرلا ام هوامهالل:لسقو ىشعلاوةادغلاامهلدقو نادربالا كاذكونارصعلا نادربلا

 و .٠ / 1 : م هو 0 3 هم

 ريثالان بالاك مه مفن مرا ةةناف رهظلاءاود ربا ثيدحلا فو نانرقلا يما

 اهتقولوأ ىاهولصءانعم لبقو دربلا فل وخدلادار الا نموهوّرلا او يشولا راسكتادارب

 ال سمكس اود فوفو راجت يناواه جلل ةرأذ هلوأوهو راب اد 3

 لاقو رحلا خايدقوااجاذا يدرس لانج لاقيو وا كرر
 نيدمم

 تدرب دق سمشلا تغازاذانولوقبر فشلا فب كر او لاك مشلا : نادال يملا

 بعكن يدم فرعأال ىرهزالا لاق 2 دريم حاولا حر بكوم هرج نبا لااوُ 0

 2 دا

 | ١1 ةيورخل اةتشافروغتلا ولزوم اكل ذواددرحلا مالك رم .* هله ىذلا َنأريغاذه

 اويكراف تدرب أ دقالأ يدان ىدانواهلاحروا بانك اهيلعاو ريغف مهباكر ىلا اوران“سمشلا تلاز

 لحد نيدربلا ىلصنمث يدنا ىفو اهرقلا رسما تقوىاوراصاذا موقلا درب لاقي ث لل لاق

 5 بدو

 هثردحو نيد هربالا ايريس اكرم زل |نب|ثد ده نمو ىشعلاوةادغلا ناد «ربالاو نادربلا ةنجلا
 هو ١ )زو -

 1 لوةدرباناصأ انملعدر وادراندرببلمللا ندربو نيدربلا اهبرسسوكي رشنيةلاضف عمت الا

 د58 ههنع 5 اتهامات جة ستست 0ص حت حصا تنم ودم 5 هع مم ع مع ل هم عب بج ع وس هس صح
 ةدرا
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 ف ,وريموههفانا هتذريو مضلائوشلا درب رش دولا هلاكدقاي رطتتا لع مغدأف هيدر لع وهاما طلاغف

 هنريضحدق ةشملاتناكو ب: رلانءكلاملاك ةئيدرةغلقالا هتدربألاشالو اديربتهثدترو.
 هدد 9-2 د

 توم كلذ. لاء ءلدح  اههكريالف باكرلا فةصولق ل طعت أو هنوع مهرب وهل خال ىذع نم ىصوق

 .لاعو#ابلو نزح ومءادعا ريس »كا دو امح اص

 * وه نس

 اكاو 18 ”واداك ادرس *« اهناقباكر رلا ىف ىسواق لطعو

 رعاشلا لاق درابلاءابلا تشبدو ربلاو

 ا « ىلا عممانملا ىف بعت ابف

 ةيرمشماقسو ادرابداقسهلدربأو ادراب هيءاجةدربأو رعشلا ىفءاجدقومريغو لاهل

 هت دربافهتسقسلاهبو فدكشد راعي وس وقتا لاقيو هلدرىاادر درت هدا

 كارعالانبادشتأو دوربلا نمَهداَو تا ادراهتسةساذااداربا

 5و 6 “أ

 تو أبراوغاودر * اور ةيشفل تدمع

 نان سورا اما ارم" تيدشا انروهط نتايج

 تس نافدربلا نمةدحوملاءابلاب إس باتكح ىفءاجا ذكعريثالا نبا لاك هسفنىامدرب كلذ
 ادراسولع قو هنكست ىأ عاجلا ةوهشرح نمهسفن هلت كرت امدرتب هنأ سها هنامتاناهانعخ ةياورلا

 نكسىأ دراندعيذسللا برش هنأرعش د فو _هسكعب ىأدرلا نمءالا:ةربهريغفروبشملاو

 انثلاك تنأنمهللاك ىلسالا هدي ربهاقاناا ثردحلا فو رتفى أدر مم صالا فد لاقيوَرفو

 ةرشعلا ببطىألظلادورب عرز مأث يدح فو. لب.ىأ طصوان سما دربركب حال لاق ةديرب

 ا ةداربلا ثيللا لاك 0 ىلع املا دريبءانا ةدارعلاو ىتالاوركذلاهمفىوتسلوعفو |

 رطملاو ىرثلاةدرباو نيداوملا مالكم ب رعلا مالكن م مئهىردأ الو ىرهزالا لاك لااا برص

5> 

 هاكود ريل اهلص ا ءاد لكد دوعسم نبا ثيدح فو ةمضتلا ةدرعلا و كات رد دربالاو امهدرب

 دروب ةمضلا نالددرب ةمضتلا تم”لاقو ةدعملا ىلعماعطلا لقوة محا كير هتلانةدرملا درعل ارم

 ةزمسهلارسكب ةدربالا ةدربالا عطقي طبل نا ثيدحلا ىو هجمت ال اوماعطلا ئرقست الف ةدغملا

 هدول هر شاذا كاذكودرابلا هاملا,تلستغا ىأُتدرَباو ءاسنلا ىلا طن. الو لوبلاريطقت

 زحارلا لاق ديك

 0-2 عا 5 0 م ان 000 مضي 5

 4 وهوةد رادءلحرو ةدءازاهترمهو عاملا نعرتغت هيوطرلاودربلا ةبلغ نم ةقورعم هلعءارلاو |

 ىناذك لصوان ىمادربملوق

 ةكررو فاؤملا عسل

 لسوفو رعملاقالاوءاورلا

 هناف ىلس الل سسانملاودو

 ناك سو هيلع ىلص
 ها ظفللا نملأفلاذخأب

 ويح د



 (درب) ١ :لادلا شرح هه ءايلالصق 0
 ىتحادحاوادحاوسانلا ىلعكلاوستن ا مسقماهانعمللق «انسملاعلا كلاوس دس« ةعسر ىأ 5 2 ع م 3 ع "ع

 3 ٌُ َع :
 لكير خي نأرغسلا ىفةدانملاو ديهنم كلام كلوق نمسانلا كلاوستنا مزامأأهانعمليقو مهمعت

 - و 5 0 : ا 5 :

 ىاطقلا لاك ةغلدادملاو داديلا هنم مسالاو مهني هنوقفنمف ع مج مت ةقفنلا نماثيشناسنا
 و هَ ومس هو

 ردصلا ءنشياممدكتلل نكن لودادنلا ءانسفك مف

 ندلاننلا اورمموقلادامّتو لن مفدأى مالا كان وعشان و رالعلادادبلاكز و

 دشنأو نا رعألا نبا نعلكو امعألح لاك يسلا دلو هم اما ةييعاو ل

 ١ وع هر روتسافاند ليالالوأو *« ادديدقامعحم ترا

 كلوق نموهو عيبابهضراءامهالك دواس اًديمعيانو ةتموةباغىأ تيلي فيو
6 - 

 اذادديو بعتدريوةدهانملادادعلاودادبلا ىلا ارعالا نما ضوعلا دبلاوهلثمىأ هديب ومدياذه

 نالف فعضأ لاش ونالثملا ٍناّدبلا 57 تناامالاه «ريظتلاديدسلا و 5. ورث

 قادكلال اوقهنمو ىدحلاددعهيلعدازىأ ىصالا ين الف ىلع

 لجأ هأتلمقىصحلا ديدوملا ف هم لعاهاعش أ تقع لاهنت ظ

 : ١ مطخلانيالاقو

 فلج هفاوجأ داوجكْرع 5 اهددسا هال ناكسم

 دقربالدعامتوهو سصئاذااديدست نالفد- لاش وهلكمذخًأ اذا ةيراحلارد شى ادت لاق

 لاق سرافلاءتيبارعاوشورب ,واضقومانصأ هيف تيا ةغساولا ةزاغملاةديدَلاو

 ىقزريه ل أذيلاًءادغ ا« ىرتت ناد 07 06
 مهول 4 هو

 ةالفو دبل عهلباؤ برعم ىسرافةغللا قلص الدبعي ىذلا سفن مصل بلادي ردنا لاو
 1 5 9 هوه ص 4 : 58 2

 نالفديالاقرو هزني الاه ل ارطنلا مادأق هركنتس امى اراذا لحرلاو اهمفدخح [الدندب

 ثيدجفو اهتددمىأا شاهنمت نبأ ض رالاىلا ىدي تددنأو ّى صب هناددنأ او هدماذاهرظن
 و ءوس

 ديدبو اي ضيقزحلا شارإلا ىلا يعبأ رنومنلوبلا ليسا ومره أ تسمو

 ءامو ةدو ا .«نيلادر زا يللا لطم ةنةدو ريلاو راد ضدرملا )6 2( لعأ لاو عضوم

 هنطمهدر لاه ن ءاماقم ديس نبا لاك ادرابملعجمدريوا درب هدربت هدربذقودا 0 0 53 ودراب ل

 رعاشلالوقل
 - و ا - 3

  انيحمةيقداصتهءدرب « انلةفءاتشلاىفءاملا تفاع

 طلاغف

 0/إ/]|]أزذ-7ببببت#حجروع لل < ف ين ل تي ويت



 (ددب) 2١ لادلا فرح 4 ءاملالصف

 بيصيال نأريعبلا ةباكو نقلا تحت لع متو ىشحت ةناطبذادبلاو . بتقلا هلثميرمنلادادبلاو

 هستلحرلا نمتايدلاو بتقلا عم ناطسحامسهو هإثمرتتاالا قشلا نمو بقلا ةرهظ

 هدر تقلا نادادبلا روصتموتأ لاك ونحلا طسودلا تافلطلا ىلاعأهينطني ةعدصملا

 دياهدحا ودديالا اهل لاقي و هئانحاو بدقلا تافلظىلا طو كاين ادي ونايش ينبت اذ

 نيس مادلاو ذئنيحةجادح ب تقلا عم مىهفبتقلاىلاتدشاذاف؛ ادب ' ناذثالاو
 ل د نة <

 قا اديمد.- .ةيشلادو هفكوهدعن أ ىثلا نعد اصديو قشىأاهرندنعديوةريدلا ةنادلا ىلع

 ىلع دح فو ةيدرفتا ىأاذكمب نالفدستساو ضعي نم ا مضعن دعبل اوراس هدب ساو

 هيدمتس صالاندمتسا لاقي انملعمتددستس افاقح مالا اذه ىفانننأ ىرتاةلعهتنا تاوضر

 كلامىأةدبالوةدب الوددبا ذهب كلامو هيدرفناهيأربدبتساو هريس غتودميدرفتا اذاادادنتسا ||

 لوقت قارغلادبلا ورعونأ ةلاثالىثدب نهالا اذهل سلو ةلاحال ىأ هنم ألو نا ديالو ةقاط

 ةيراج ا تلاقفاعلا سني اسما ةليج م لوقت هنمقارفالىأ باح ءاضق نم مودل دال

 دبل اورسكلا, لاول اود و ةوقلارسكلابةدملاو مويطعأو أد مهيف قرف ىأ ةر ترس مهيدبأ

 باو نبرك لات ىورو ىلا !ارعالا نبا نعنانيخالاى * لكم بيصنلادادبلا ومضلا
 3 و هجر 2

 لكددبدا ديلا ععبوددبةدبلا عمو اه أدب فورغملاو دشن لاق «اضاجاسقراهتّدب تضخم

 هي طعأهانا 0 ءّلاذ

 و هو همم و م يل را اما 1

 مق داراعم #2 ا

 اذه ىطعأ ملثم نعطلا نما ذه ىطعأ ىأل قو شحولار جى هماهسق رف اداسص صرنا لاق

 لاهو نينثانينثا ىطعتنأ نار قلاو ادحاوادحا او ىطعتن أ ةيهلا فذادب الادسع ا مه

 لكطعأف "ىلا روزملا اذهب ؟لاقي ىمدالا ُنرقأواهنمّدب امص كنا برعلا نمل جر
 دشنأو مسقلاهَّدملا ىارعالانالاقرو . هسصنىُهنَدِبنانسنا

 اهراواب اب ههجو مئاترانلا او. احاحاشفر ايتن تف

 دقو مسهل سقف َذ موقلا َلاناَد.نادادبلا كارعالانبا اهنمةعطقىأاهضعب هتم_عطأ ىأ
 و 2و وسو 9 1 : - ايي |

 نب رع لوقو دادبلا عقتذدنلاو ةّدبلا عجددبلاو دادبلاوةّدبلا م-الاو ماعطلاولاسملامهتدديأ

 | نطاءنمامسهاممنا ةَقلطلا مادق م نارهظيال نيدادبلا نأريغلحرللركلاكب قتلا ن ادا دبلاو

 حلارسكلا,ةدسلاو هلوق

 ةرشو سوماقل وداع
 ىطخحو مهلا ةدملاو

 لاق اه سكى ىر هوذا

 مضلاب ةدبلا فاعاضلا

 أ ارعالا نان ع سصنلا

 هكا ايضيسكلاب

 وينعم



 تهاوي“

 (ددن) لادلا| قرح 2 ءاملا لضو 21

 لعاص صحمومشتقا ىأ بن وددت ةضركع شي دخىفو  هسلا ئثعبامربخالا عتسارظنلا

 نيدسلا ىف عيرالاتاوذفو امهجلت رثك نم سانلا قف نيذخفلا نبامدعاسددملاو . ءاوبسلا

 ىرهوشلا اهتماذاهديديألاَقيو دوصسلا فامهجي رفتامهدا دبا اوكدعِبصَدِي . أى صملا لاقي 3
50 

 اهيفاجي وامهدج ى أدوا هيعْبْصَديناكمنا ثيدحلا فو هدم ضرال ا ىلا هديدب |

 رسكلابلجرانّتد ديهنملوق:امهجلت ع انامل سانلاقدرلاَت كلانا
 : هه ا و ا ل لح 6< 32 8م ع

 ىدعتلا ليو الاف ءادنةارملاو 00 .طظعلا لحرلادبالاو- ءادبةرقب ودنا تناق
0000-1 - 

 ل عاد 2 موف نا تاذلكم

 نيدغفلا ننام علاق قو نيستا نعنيدنلا دعاس ألح رو عزفلادوْرلاونونملا فئاطلاو

 7 ور كس فاما قلدنا مظعلا لدقو نيبكسملا نيبام ضي رع قو ٠ م1 ةرثكع م

 ظ م ةريثكلاةأرملااّدبلا لسقو نيرفشلاةدعابتملا نكس الا ةمضفلا ءانلا نمءاذبلاو ادد

 00 تلاه ةْضقلا كوز نيعنمت مالعررعلا نم سعال لق ىعمدالا لاق نيذختتلا

 رعاشلالاكو 0 مم ما يذ داملا هل ىخرأو داسولا هل ءيطأط“ ال

> 
 اهماقيوسلاباهتنممدق 2 اهجنأ اهدي راج

 لاق طرقم لوط ى أدري دف فود !لخبروا د د[ كئاخلاو هيذفننيبامدعاش بأ 1ك اكللقو

 حرسلا لي امماذابو ءارعالمخلاةوكر رار“ نمداّداب ص. ريدقةمصلا ندي ردتاكى كلا نبا

 نيامدنعي قدرا نيدنأس رفودانسرفلا ن نم عضوملا كلذالاقب ىبتقلا لاهو . هيذفننم

 ونألاقو لتفقد دف قذلاوهوُد ًارعب وددلاوهوهسنح ءدعاما ه1 ف داو ل نرتب

 كو أارفنال سدزلابو هن ديؤدعاشل ديالا هوفصودسألا منرلادبألاو ردصلا عساول ديالا كلام

 امهدبدقف هملجر نتن حرف نم لكو نيدغفلا انطاب ناذابلاو راطقالاةدعاشمةضير ءءاذد

 لوقت 3 ] دالاس ونادي دب :وثاذادب . امهوءانلاريسكيبتقلا وحرسلا دادب قاقتساهنمو

 ريعملا ب شدا 4 7” :الئلءانحألا تت ام هلع ةامه دوش دهف نيتي رخذخت نآوه 0

 لمقو سرافلا دفن نمحرسلا ليامذاملالبقو ذخمفلا نطاراملا دس با نارا ناديدنل و

 ادايىهس نار ءالا نبا لاقت ىد ادا أل ىلا لصسسم تنبءانهدلا لوقهنمو نيلجرلا نيباموه

 دقو تالا لعن وك,دقولوعمم ئعم ف لعائ اذه ىلعوهفامهقتفىأ هسه حي رسلا نال

 نماضيأ َناَدابلاَو ذنفلا ل ءاٌدابلا بكزاذا دابلا نس ناكنأرعب نا نباثيدح فو هادا

 امهجل ةرثكا نمنبذقفلا نيامدعامتدّدَبلا نموعو بكارلا اذ فنه _لعغقوامشرفلارهظ

 ْ , ناداددلاو



 6 (ددن) لادلا فرح #2 ءاملا لصق

 قرد سهل رس سد 2

 اددب ورم دعس مخك ه ديددب ودا ديدا ديو اذها.دا دب دادي ليلا تءاسىناسعلاا ىو نارغالا

00 

 ىوريربثالا نيا لاق ادديمهلتقاو اددع ةهصحلأ مهللاءاعدلا ىفو اًدباوقرشتو ردصملا لعاددي

 هبدصنو هتصحدحاو لكل ةمسقماسصح مهلتقا ىأب دصالاو ةسصملا هو هدب عجسابلارتسكي

 ةنانان سن دلا ءثيدح ىو ديديتلا نمد>اودعنا دحا ولتقلا فنق ةرغتم ىأ جفلابىو رو

 لاقي قرفتوىدتسىأ دباديب لوب ,وهاصعباهقرشي لعف فوصةعردم هيلعورانلا ىلا بتنا

 هموق عض ين ٍل_وءهملعهتلا ىلص ىلا همضلاك ىذلاوهدلااذهوادبدست دو ادبّسَدَد

 اذافلاه .لجرللجرانوزرابوللوقيزاربلا حفلايدادملا ان ؤئقاط اك دادملاناكو للوقت برعلاو

 ةاستدقوالجر لجر لك ذخال ىأن يتم ادب دادي موقاياولاةفاوضننخ ماللاو فلالا اوحرط

 ىأيسهدادباموقوبقلو مهدادنااموقاو ةلاضي لاق و مهارقأ اوذخأاذانودات موقلا

 لخر لك ذخأملىأ دادب دادي موقان برحلا فمهلوقىرهوحلا لجر لجر لكحا ,هدادعأ

 نينكاسلا عاقجالرسكامنا لاقيو ئيموهو حالا لعفل مسا هنالرسكلا ىلعاذهىجامناو هنرقإ

 فارعالان ا هدشنا لوقو قرمتلادَدب ديلاو مالا عقوم عقاومال |

 عضو فرحتي ٠ اني دربك لب ١
 هيلجرتبو هتقرفهنددنأمالكلا ففرعًالوددس نبا لاق مهيفلوقلا قرش مهد لاف هرسف

 لاقامهديدقِفهلجر حرف نم لكوامهقرفةرطقملا ىف

 اهمكتالجرلا تّدبف اهمأقيوسلااهتنمسدق « اهجن أ اهمظعأه راج

 نيددبتماقرفىأديدانأوَدبد اسد دانعاوبهذودءاهجبأ اهدي راج « بيذهتلا قتيلا اذهو
 (6) دشنأو قرتفمىدي دامي ودي دايأرطءارغلا ظ

 ديدايريطاجراخ نوري * ىمنورظت ريهام

 لجرلاناَدّس ناعبسلاو . همتحاننمماذشأىأب رضا انانالف نالفو تالف ألاقي و

 ىدئنمأددهو ىدثنماذه عضربامهمأن ادب نامأوتلا ناعبضرلاو هساح نفوايت اذا

 لقتالو ٌةَدامْلا  هوامهدح ؟هقاطأأللاقبو ءافاطأا لمادا النجم انام و

 دهعتلا كاتامسهدب ًافاعق وداي شالا ماضينا لاقي و اهانااهَدَسانكلواهنبا اهدا

 ةدهامبنمدحاو لكسل لعجا ىأنتعذامهت ؟نيتلضسلا فلاقيو امش ادق لاق ىرخالا

 كاسب انا نوداعتا ىلص ىنااةافو ثيدح فو ةدحا 0 ري

 كدي ., وهور* ىلع 00007 هظحىرظنلا نم ةيديداطعأى أ كاوسل

 ىعسن لا دشن اوهلوق(؟)

 قلاقو ىرهوملا كلذ

 ىلع فهمتو سوماقلا

 ديدامب يطل اعف ىرهو جلا
 وهامتا اوزمللا نوري ييشتأو
 ةفاضالاون روةلايديداتمل أريط

 تدبلاوةروسكمةضاقلاو

 رظناو هان ارق نب دراطعل

 يعم رنتك ح راشلا



 (ددن) لادلا قرح ءانلا لصق 5

 هللاقف سرق رللودلا جزاممنذن واع ثيدحلاو دوسالادارخلا ادهاهقطاذاةدحاو

 هبقتفاينبللا بطوداصلا فففلملا نينمؤملارمأ اةنضسلاوهلاهداصلا ىف ففلملا ءيشلا ام

 0 الا هحنزاسم :وقدبباعياعةءواعمهحزاما ملفا دامت كرديو ىمحمل

 امبرو ةفورعمعضاومدعسرادفتادو#بيذهتلا ناسير ندا وهو لجر سساداتجو
 (دننج )ناكل كانبنقأىأ حونللندح#«لاقفهرعش حالا اهركذدقو ةدومئاولاف

 اللا مقلا ةحانلاهاسنلا َنْسماَدْنمللا وَةاَدْنَصْلاَو للسكس هراعن و ةاديملتاك ةاَدْنَصلا

 .دشنأ اجلا ةربره أش يدحفو
 هه ه6« مث ىو د وداد توم

 امردااعكوذادنخ اق اس د امرصتن أ شخ كي رثتماق

 «روككر سكئ « جاجصلا لاقل جرغسي قاحمالل ا اوئدننللا وىدنكلا كلذكو

 اوقرفتاذا موقلادتسو قّرفتف هقرفددستفئىشلاددبو دس لقت لاش قد 0

>9 
 تان" نناسحلاق ةدّديتم ةقّرفتم ىأدادبل يملا تءابو هقّرف دية لس هدو قرفتىنلادتسو

 وأم هتمراصتالا نم سان هبلط ف بكرف ةئدل حر 31 ىلع 2 ةفيذح نب نصح نب ةنهدعناكو

 ىقنملجر لتقو حرسلا اوّدرفةرهز بف لح ىدنكلا دوال ني دادةملاو ىراصنالاةدانق

 ْ ناسحلاهفةدعس هللا عدة فرق انبمكحلا هلا :رازف

 6 5 انئأةطمقللادالوأ ارد
- - 

 دادنح امرلااولأيف م #* الفا واكو اكو ةنامماك

 رذدصملا نع ودعم هنالرسكلا ىلع خس اذحاوادحا وىأ دادي دآدنم وعلا هذو نيدّدمّم ىأ

 صاعونبناكو ةدارز بطبق ب طاذع ة طع عما مساو "ىلا عراب فوعلا# دَدبلاودو
 امتاعهدق طمقلناكو هر دش نأ طق ىلافريعي فلاب ءادقلاهتماولطو طمقلا+أ ادعم اورمسأ

 : 0 ا ا 0

 ىداو ةرازشف حو انمارمْسع * مهتوجم سس اوفاله

 ريخت مهل سلورطنم مهل ىأ
 و هدوهسص سو

 دافيد دوقي ىرمانعلاو 3 ٍردبعم كمأ نبا ىلع دز والا

 داديدنعصلا قودغتلكلاو 3 هيرشق لحما نلنمّتك ذو

 .لدعلا ىامناو ىرغوملا لاك 5 دادعإ امرئااول ف ءاضي ا دشنأو ةدداشمىأ دادي موقلا قرغتو

 عنمالا فرضلا نم عنملاد هب لعل هنال ثالث بف رضلا نمنيتلعب عنماإف صا جا اتلاو

 بارعالا



 بو ةظعشضشعسم

 كلامنببعك لاق دوح هعج و هعاجىاسانلان مدح هيلعو قبط 2 ١

 ءامعنعو ا هنىوشي ابان اوأ ضوملا لوح لج ب ارتلاذانالاو اًدياَدَشَتتنوقدلوص تدآ

 نيداياورازن يدا تادإا امهديردن لاك نيلي مويلا مهودعمنياوهلجر مسادايلو لمرلا |
 ل 2 يأ ْ

 ىدا الادا ودون ألاف دعم نمجسدانأ ىرهوحلا ورع نيام نيرا ني دوش ٍْ

 ةريخالا اد: زادوح ا تصاب (دصإ) صوب (دنب) (ةدحوملاءابلا لصف ) ٍ

 هددعو عترملا تمزل تدعوا دو لب ,الاتدحو اضيادصتدحو هدماق أ امهالك ع اركنغ ي

 كزماةدصب لاعوهو ماق اذا ناكل ادد هلوق نم حربال ىدلاوهىملقو ىداهلا لبلدلل :

 دشنأو دجال هنا عضوملابميقملالجرلالاقيو ||

 اذالدقو با 0 نم طخ كدامصلااو ىرحهلا نعرثك اةئامل بكلتا نمدختلاو |
 هء 7 ٌ

 مقهعجو ملت دصلا نمش لل لاقبو دم عجب اوداتج وهف ةصيصلاب عسنو ةرسد ف وصلا لزغ

 رزتئاوامهادحا.ىد:راخنتعطقاهلاد < هْمُأتعطقهسلاريسمملادارانيسدنال اذن لو | ٠

 هلاك هرإلا تعامل يبقا هديأ نيذلا دكئالملادارأءاسكل اذاضا سلا نمىوب |
 هموت عت سس ستست : ش 5

 1 (دحب) لادلا فرح يي ءاباالضف

 ع هوو 2 هوردز ع5 2< 8

 ارجارمسلان م نابنقبلامو 5 هلؤها نتف اوهتلاع اكو الح

 ميلظلا فصي ةمرلاوذلاهرطملا

 دانا هبت ماهل وح ىوح #3 راعب ناتنح رض نع هانعفد

 نمانخامدانالاو ىهاودلاىأدو املاونقئاوملا يد خاننشا دام لاقتو هضم نعدأندرظ ىعت

 هوو ع هذ

 رضمنيرازنإ نيدابا نم + مههجوا نيج روف
 و 5

 لاش كلذكو هلزيمملا هل نم نقتملا ئشلابلاعللاهبتد< ناوهلاشب هنمو هلعىأ فلا كا ذدَدحت

 ىأسانلا نمدخانءاجو هتئاطب وهتامخدب ىأ ماو ءابلا مضي كه ةدحب و لعد
 ىو وو ىءم

 انينجدلا قاهر فرسلا نم 5300 اردأيدوصلا ذوات

 و هدد 0

 دحام 5 ًالافاكاماوس * عرتلوقانع طق لو فدكف

 ضرالا غلسلاهريغوأ دل ا ن مةقرخ لصويف ضرالا نع بكلب تيا

 207 ضرالا,ق مان ىتح قاف الاىلا لو باكا تناوب تاو وفرد

 هلل و تل حرا لع زملاء منة سنعوه ورلسو هلعدتتا لص بلا لل دوهو نيداحلاوذ وذ

 هيلعدتلا ىلصدتنا لوسرهامسلبقو .لسبو هماعهتنا ىلصهّننا ل اوسرات دمس عم هرغس فن يءاسكس لم

 3 هدم

 مدن ةسايحوتو موت
 هححرشو سوما اةرايعؤملا

 نمي لو
 مييعتم ها هرطتاوزلا فسفع



 (مدبا) لادلا فرح د“ ةديهلا [مك 33و

 ىدو“الاهوفالا لاك ل جر مسا تفلاندوأو
 0*9 و 72و :

 رابخ ردوا. نمانوبأو 27 لوا حامل كاماكلم

 وقعد 5 اداىدأ ا'تلّدتن أ نم *« حاملا لاك َهَو وقل اعجد ”الاودمألا (ديأ)

 .لجوزعهوقو هتوقدىأ أ ه دياب روق نأن ماهكسمأو هج ودنا مركىلع ةبطخىفو نايشلا

 امو موصي ناك ة وق تأ ةداسعلا ىلع هنّوق تناكح اجلا لاك ةوقلا اذىادنالا اذدواداندمعركذاو

 هتلانذايديدجلا ةنالا ىلع هتوقءدبأل قو ليللا ففصن ىلصيناكو موصل اشك اذوامودرطغي و ظ
 قا 0 رهو 7 ا ديال ير 4

 هتدياردصمدس انلاو ىوقودتشا ادا ادادش دادي زولأ صالا ىلعهديأدقو هأنادّس وقتو

 ىلع هديا هسنم لوقت كَوقىأك ثدياذا ئرقو سدقلاحورب كتديأذ ا ىلاعتءننا لاه هم وق ىأ

 ايدي مطريغصت ودي ؤملعافلا وهن َوقىا ادن أت هنديأديالا نملو.ةتو دب ٌوموهو هتلعاف

 0 ىوقاذادشدامهلاوأ الاهديأب اهانمنبءامسلاو زب زعلا ليزعتلا فو دب 1 اوعفملاو

 ىئديدشتلادب الجرو ىوقتئثلاديأتوُت وقىأ ادي أت داو د.اتدقودنأاذراصاذا ا انآ

 رغاشلا لاك <

 نار ا ديااهَز رسوقلااذا

 كاتملا و مصشلاب اهتغسأو لبالا لكى ر باسل ىفَيلا 8 روقلاريو لاعتهللااذال وش

 0 قت كدب ٌوتلازتالسدقلاحو رنا تبان نيناسسح ثيدح فو رطملا نمنوكيىذلا

 ةفرطلاق ةهاذلاو مظعلا الان موا لاممُديْوملاو بلّصلاد الاو كرصنتو

 دي ومجست ادقنا ىرتتسلا * اهقاسوف يظل دقو لوقت

 ىدْبعلا بعمل دشنأو ئن لكمدتذملاو دولا ءاملا غفبدي وع ىمدالا ىورو

 ريؤملا ندَقلا س ًاركوان « اهداّاو ىدمل اك يندب

 داياوثسللا ؛ ئثلا هيديأامدايالاو همسج هديل اجتورصقلا ندفلاو اهرهظواهمانس ىوانلابدب رب

 ركسعلا ةنهل لاقي و ةربلاو ةنملار كفل قنا و هادانا  امهو هساج نم هىّوشبامئث 2

 حامتلا لاك دانأ هيرسسمو
 8 ال عدتاكرأ 86-0 دل ماعلا نيدانا قذر ١

 لقعم لكدانالاو هدانا وهفئتلاقاوناككوث لكو ءامدهادانا اهتماذختم# روثلا فصيلاكو

 هدسنبال اه كلذنم قتشمدهقااهدبأ مهلوقنا لمقدقو الو م آنيصح لبجوأ

 دي سنام دانا. وهف هبززك ام لكو دانا وهفلرتسوك فنك - و: لكو ىوقلان س دلو

 المح

 ش

1 

1 
1 

1 

 ا
ِ 



 الو مهنعانلتئامىلا ىبتنت:ن حنو ةريثكبزغلا مالك تايولقمملاو ئرعزالا اه لهمتو سررت ||

 لاقو قوق مديرهوةرحن ةيقاسعو عضوم طحاوشو قرششملا ةبحانىلا لب قتو عجرت ىأ

 نمايواةمنوكسصي نال دأولا امبيف لصالاو لاقت لعفت ىلعد اون لعتفا ىلعدتتاندأو ودنا

 ا (دوا] ٠ لادلاف رح .* ةزمهلالصق

 اذواذوأب رسكلاةودلادوأو ىثتلادوأتلاوهلقث أ اذا ادواهدؤيددآن مهلعحدو ام ىلعوريغ

 د انأفادواهريغودوعلاث داو بوعتئشلادوأتو حدقلاههةفنحوبا صخو يوعادواوهف

 رعاشلال اه ىئتاذا ادوات دوعلادوأتو 'هتفطعو هنعامهالكدو أنف هندّوأو

 وهفاداش اد ان دوعلا د انادقوءانحاذا ادوهدّويدوعلادآو * رفعج طش ىلع حوا عدوأت#

 حاملا لاك ءانالاداشألاو حيوعاو ىنئنا اذا امم

 اا ماقد ا كي َ 5 اداىد الدم نأنم

 دآلاقي و مهرو د صترص> مكٌواجوأ ىلاعت لوقكد قرامضادالا-ىضاملا لعفد ان ادق ىأ

 2 ”ىشعلا قعجراذا ادوأدويرابغلا

 كن موو نم بْدرتلا ىلع « هلرابتلادا ذأ رش م

 هموصخ نمالجر قلنا فصين الهلا نيةدعاسلا# عجرادوأ ءيشلادآو لاماذا ىَمعلاَدآو

 رارفلا ىفعرسأ مث هرخآن م بي رقدملاهراهنعضومف رتتساو هنمّرفف
 دوتهرخ [لالظ تيأر * ىتح فصلاراماهبّسقأ

. 2 6 2 2*0 2 ِ 
 ديره هش امعق# ولو #* هم دوك طحاوشةادغ

 د يدي .٠ م

 معلا ىدانتو ىشعلادا #3 اذا نيسلجن اني ودعلاو شقملا 1 3-4 2 ٠ 2 وو

 رقلابةربملااهيلعتلامدأ نما حدعرخ لاهو
 ادع اب طوقاملاب لك اند . ىرفاا وعامل تتاح |

 9 ا! سيت زم اولي آىا ادوألجلا 2 يلق اى بدون دال لاقل اوهودوأالا

 اذادأئاوداوناولات م. اهلقانتل تنئتاذا اهماشىفةأرملات وأ: لاش ودب !ىلوهف كدا املاقبو

 فورصمرسغ ل بقدوأو ةيواقم تءاجةردان لكى عس قنالودباوةطن. لام مهمالكف ثدد

 ىارلا لاه ةفورعمهلمرل دقو ةيدابلاعضوم مضلايدوأو نمل !نمىرهزالاداز
 س 09 رى و 2 «ءةمودد

 . رخواعلص بثكلا خارف ب تحيصأو دوا نفلخدق نحصأف
 هقن ا

2 

00 



 سوماّقلاةرامعدلتكهلوق
 ريختاذا دلبتك حرششلاو
 مسيفتم و تكا مأ

 ةرابع حلادلبدماوهاوق

 دايدمآو سوماقلاح رمش
 ةرواركب راد فروغتلاب

 لقنو لاق مث مورلاذالبأ
 هطمصض ضعن ن ءانكش

 روجشماوهو تاق ميملا مضي
 يعم تك ها ةنسلالا ىلع

 1-3 هأماناو تاك اهسونعمتا ىضراهانأ ةشئاغتفصو هماقدواس دار القش الماد ' اًناللاق ا

 (دو) 2 لادلافرح #« ةزمهلال صف 1

 وهفل تى أد دقايرسكلا,لجرلادفإ و لعتسملاُدف الاو عرس أور ضحوا د دف أ اوهفادقأ

 ثيدح وف زاولعواندىأدفأتس اوال رتدفادقو "لكلا دّمآلاو لوعتسم ىأ لعق ىلع ذأ

 ةكالاولاكأطبىا دفا دقفاوعرسأرضنلا لاكو برقوهنقواندىآ جل ادفأ دق _فنحالا

 ]| وهلبقو كو دعت دففلاوهعلا دك ١ 4« لكلا 33 "لع ىأتدفإ 125 سها ىبصالا ريخاتلا

 | و ةطتل [تسدنفار ءالا نبا 0 ءيثلاتدكا ادقو دكر وتلا ةغلدكأ انلاو لدن

 ةلرع ىممنمأ كدمأ املي ىدلا ةياغلادمألا دما دلبتكذأ دلأ) تو

 مهبواقّت سقف دمالا ئهيلعلاطف لبقنمباَكَلاا اًووأنيدلاك اون ةوكنالو ري زعلا ليزتتلا فو
 هداومدنع روي ىذلا هقلشم ادا امهدحا: نادم !تاسناللو لاك لحالا مروا رمش لاق

 نا لاه لدن امد ل اقف ٠ نسلم لأسر حالا تيدحلؤالا نمو توملايناثلادمالاو

 هيلعلم . ؟ابضغلادمآلاو هنعهللا ىضررعةفالخن ماتش نتنسلداوهنآدارأ رعّوف الخ نم
 م 6

 لاكروغلا ففورعمدلب دم و هملعبضغاذادباو

 انيقر افايانايحأو * نع سأ را .
 هد سب الاف عاركنعض ندا اعءاملا نت اذم .الاو فرصي 0 وأ ضرالا ىلا بهذ

 هتلاقيستى لا متااغئهتمو قابلا فاهفا ادمناف هلا فلسخلادَمأود اوهَقن ىلعهنمكساو

 0و هانم لع بلى ا #2 ملا ىلعيفوتسااذا داولا قيس# ةغلانلالوقدنمو

 لقاعلا د ماسلا لاق 0 وةدما اعودما ودم عدن ا اذاةنسضسلا لابو رب وبا هيلا

 شفا ن نءهدن سي ىوركاررلا ف ىرعزالا (دوردلا 10 موامملالم الاو

 هتسلعو لبقأ هنا ههجو هنا م 3 ىلع شيد فو ناسا قعيلاكدر را [سدلي ف تاكلاك

 الا ادلانو هكا نيش الا قوفر عملي وارسلا نع و
 ةياورفو ةرهشملي وارس ىعيدرواردناو ءاسك هملعواشام ماشلا ىلا ئادملا نمنالسانراز

 1ع ىهوروصنمو الاف هلابوسنملوالا نأ اكريثالا نسا لاك دروردنا ءاسكهلعو

 سرقت لب "لأ و فشلا ودوهجلا هنمغمب دوو ومالا (دوأ) ةيرها سل
 نم هلع شدالووإةثبالو هثركمالو هانعماعمّدغللا له اوريسغتلا لها لاو امهظفح .دؤدالو

 تكسلانءا دشناو + اهدادن ودتاماذا * دشنلاو دو اهدويددا

 مراغملالاق> اها مالو 5 هقيضيلكلا عيال دحاممىلا

 هارعاو هنعهللا ىذررع ةيدانثي دح فو حوعملا وقتوهفامتثلاوحوعلادوآلا هق اش

 فاذو ١ املا ىدحايهامرو ىولشتملا نمو*»وى داودلادئاوملاودو املاو دما شو دولا احا

 دو , املا نعىولة مهن اك ى ءملاادهىدنا اوملاىذحاب :هامراضيا كو كار ءالازنان 6 ىثاو هدلا

 هعجحأو « دئوعْتم ادقتا ىرتسسلا# هق :رطلاكو يظعلا سهالا دعم تزود وحلا د. بعولا 1

 هريغ



 م4  (مدقال»- لادا رخام ةزمهلا ل ضن

 زازننب ةعسر نب دسأو هو ةعس ر نم" هل قاض دسأو رضمهنب ساملا نب”كر دم نة خب دسأ

 وهو باشا انمبرضةزمهلا تشب ىدسال و ةوت قدس ا دبمالا مهلاقيدزالا ف تارا و

 كو ع

 22 داعدب ىطملا ىدبأ 95 باعتسدم" ى دسالاكدرولاكاهتسم

 بغ)اورأب د الاةيداعلاو هن ا ..|ىفىدسملا بوثلابهبيشف هاوطل هدراو كل يىأدرولا كا تسم

 0 موهوو لاف بايشلا نمير ضةزمسهلا مضي ىدسألا هباوص عرب نبا لاق بيغ دحاولا ةعساولا

 ىدس عجب وهو تس ساو ”ىدسا لاقي ىلعون أل اق ىدس لصف فرك ذيناهءاوصودسأ لصف ىفولعح

 ٍْ خجلا هيداربدحاو مساوهامناوريسكت عمت س لولاق يزعم عجب ذوعمأك ىذسملا بونلا نيو

 ىو “ردح ىلءامهنمل والان وكسوامهعامتج الع اواولا تيلقفئودسأ هيف لسصالاو

 رعاشلا لاق بولا تحن سد :ريغص ص مق مع ذااددصالا (دصا)

 هاَسْعتت ملا اوحو نعت * 52000
 رعاشلا لاق ة رص ةَدسألا بلع

 ءاشفت توملا ىاوحو ونعني *« قل اخ ةدصأ ىف ادغماربلاّلثم

 تكرم 10 را جلا راد مدس اهعليصألا وةدصالا هد. سنا ادصأت هتدصلاقيو
 0-2 ءالا نب ادشنأو تشل

 اهدير عردلا, نسينا بوم 5 قضوا هواهوعرددقو

 ةغل لمعي ةريظخلاك ةدمس فالاو ةريغصلاا هي راخلاو سورعلا هسلت هل ى 1 ال بوث ةدصالا لدقو

 ةدصؤم مسيلعامناورعوأأ ًايةينمن هقلغأ اذاهدصواك هقيطأن املا دصاو ةدمصولا ىف

 ةدسعوأ دصاهعجوداصالاوداص .الااهتممسالاواهقبطأردقلا دصاو ةقيطمىأز مهلا

 ل ا دديص :الاوداص ١ الاثنللا تقيطأ اذا تدصوأو تدصأ

 د.صولاو ءانفلا دضالاو نا  مويلا دسانتْدَسْكلاموبأ اق ةدصالاوداصولاوداص ١ الا

 . لاك مرسلا الا تاذو ا

 أوهوأ 12 « نمئذالا نورب 3 مكعجو داصالا تاذىلعنمطل

 ىهداصا الاو اي ا يملا داصالا تادنم ' ءاريغلاو رسحادىر#ناكو

 ىلعُتل |عس.ملاونأل اق رجا“ امسأن مْدْتْإلا (دعفصا )و 5-0 نيب ةهدر

 يدورود <46 7 2و 0 هدد

 قدم دعما اهاركتعي 237 هإَضرَن< يس مسمأهل

 || تعيسامولاف هسفنل عسنملا فأن ءىذقلاىلارعالا كلرابملاو أت يملا ندشن ا ريسفملا لاك
 هش ' ا متاوهدي سني الاف نرطقن ا طخ هرعش قه ًارولاك هريغدحأ نم فرحا اذهب

 ْن :نأ هب . رسأو ةفورعملاةينبالا ريظنالودلةدامالردانهنال نونا ةدابزب مكحأ مو ىساجلتا يف

 1 :وئلادف 1 (دفا) عاركن عجب .وعلادطالا (دطا ) ئالثلا ىف ل دقناكىس اهتاف |



 59 فاعلا ف اول صالاب
 برضك دسأو حرشلا

 هيععصم وأ موَقلا نيب دسفأ

 مدسا) © لادلافرخ + ةزمهلالصف 2 م

 مسهنمواّدوهنوعدب مص شد رقل اكو ىرهزألا رع ةلزنج ولعب لو بق ةلزنع .واعجاددأ لوقت
4 

 ىو أدرأو نملا ف ةريثكر اجو لئابق عمجتدّسآلاىفةغلدزالا ((دنز ١ دالوقتفزممب ل

 دزألاَس , مصفا نيلي د .ًاوهوابسنب نالهك ن بكلامي تبننبث وغلا نيدزأوهونيلا نم

 نامعدزأو ةءون ونشدزادهاعناكو ورعب سقدهعماو ىثاحلأ لاق ةأرم ةلادز او نايعور اوتو

 اقف ناعذزأن ودهدهع ىلعةءونشد 0 ا اوعالنأ

 نانثدخلا نمسا لع و ا 00 نيلج رك. 0 :كو

 نام دزاف تاشىتسلا انو #3 7 قات 20 00 اا اماق

 روصقمد أ ودوم أو لبجأولابجأ ل ئمدستآو داس عيجاو فورعم عابسلا نمل 12 5 أ(

 نبا نعد 3 رعدارعاولاك امادتغلاب لا غيبة وساوةيسساف 111111 لقتم

 ةشانملاو دؤسالا ةريثكة دسام ضراو قا نيب ةقح مهلوقكرداندسأ الا نب دس أوكار ءالا

 يشلا عهبة شم لاقي اماضأ ةدسامدسالا عج لاقي وةدسأم. دسالا عذول لاقي ناعضومدل

 سو

 ليلي لاو :ناعددنبالا دساتساو ضر نالت

 اودسأ مهتدسأتسا اذا ثودللا هش 2 مهر ”امفاريغُرتدحوىفا

 لاحرلا ىأ برعلان هدأ سال لقو هقالخأو هنءارسدسالاكر انهي أ عشا ل لادس 3

 كاذكع رز ءأث يدحفو دهعالأسيالو دهفلخدناو دسأح رخنا ىذلا تلاك 0

 ادسادسا انرمسسكسلاب لحب راسو ردا 1ذاكس مدننا ودسإ لاق ةعاصشلا قدسالاكراصىأ

 دخداعننامقل ثيدح فو ًارتحا هلعدسأساو نوقلا- نمنح دقدسالا ىأرو ريتاذا

 دسالبقو بضع هيلعدسأو ةيدسالاةؤقلاوذىأدسأيدسأردصمد الا دسالااذوخأ 9

 اذاوغلقو هتاغغلسو لوطلا ف ىبتن.نأوهل.قو مظعو لاطتنئلادسأتساو هفشهيلع
 محنلا ىال ىمصالا دشنأو ىوقوفتلاوغلب

 لنا تبشعأ دن ارلالوقي *« لطم هنانذأدس اتسم
 ٍ 3 1 ىلذهلا شارو لاكو

 ليجودسأتسم شر * نجا .ارهظ ىلعى : ديآلابن شب

 ضمرعلاو ءاملاتدر وارج- عداه صقل نهقانعأ ءاملا لانمل نهيديان نجح تف ىأ ندعي هلوق

 2 دسفأ موقلا نبدسأو نيطلاو 781لضفلاو كينلادنيأشيباك اش مدلحو لامطلا

 لاقواهنس تشراهاذا بالكلا نب 01 هاعدم الش اومازغأو هسا اديسصلا,مباكلا

 هب رغيوهوعديدصلل هباكى دي ىذلا بالكل  دسؤملاو داس د الا موي ف. دنخانبجرت# هيور

 هدانأكمرلادساو فىلالا.٠ نعةبلقنمواولاودسصلا.هتير داو لكلا تدنناو

 اولاتاك ةداسالاةداسولا لاقي و داسأ نما :واقم وكي ناىسعو هدسنبا لاق دنا نع

 وهورتذ# نم لسقوادسأو بيذهتلا ”رلسقدسالاو هامل دم اكيد جاشا جاسولل
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 نذل (ددا) ٠ لادلا رح :* ةزمهلال صف

 درغنالجرلادجاتسسا اونادحاوداحآ ع مجلاو ىناسلاا نعرك ذي ودرغف هسفامدحألا ىذم
 كسلا ضب الأ 2 الاىدحاوةْن .دملابل بجدخأو ةيناهدي رعشي ل مالا اذهبدحاتسساامو

 هلع مبات:ل جر نعل شسو ضايع نإ كي دنع قي 2 - الا ىدح ااولعف ) طاكعي هلاك ريبكلا

 ىلع ىبنلا فسوي ىس ىد> ا هيدي ربو هش مال اذنشا نو ندي لاق تالت

 ا عا بسلا ىلاملل أ ن نموأ ةدشلا فاههلاحهمشف ةيدمنا مالسلاوةالصلا هلعو دمشاتبس

 لاك ودخ ب ايلا اذه قثنللا ىو رىرهزالا لاك 3 داعىلعا,مفراذعلاىل 5

 فرحاذهروضنمو ألاف هض را نيكتسمىادخ أتم ضي صو لاق نإ + ا

 1 دمرهنمعيىدلا لاقي و 55 نمفعذلا ليسا قيلاو هو لاذ املا باوصلاو فص

 لاذإا اوءاحلنا ناناهعضومولا ذا اهلك اذهل اع عجولا نم هسأر ْىل انملادخألاواضب أ ذخأتسم

 عجو لعاف لشمد ”الاكلذكو ةهادلاو مظعلا عسظفلا سعالا ويحل ادد .الاوذالا (ها)
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 أش مطيادقلرزينإ ل« رانا لو فاعلا نعوده هب فصودا أو دداةدالا عجيوداداّدالا

 لوب نم برعلا نمو لاق اًدأأرق هنا ور عفا نعىو رامالا تالا رتسكمادا .ءارقلا ةءارقاذا

 ديردنادشنأو ميظعئ ؛داهلك هوجولا فوهولاق داملثمد ا يش تدق

 ادرَواَعْسِرهنمتلنف ادهن عارذلا حوبشمٌثيأر نانا مايكل

 ىلعهيضام بنو بنا ماذا ىح نا لل |ىرأو هس نب الاك اًداَدونودتت ةهادااّدالاو

 انالف تّدأ لاقي ثنللا هاهداذا هّدكي :وهدود صال اهّدأو فأي ىلأ بان نتا لعق

 ىو تعلن كيتالا 3 ةدلع راضعلاؤدادالاددالاو# تر جتفلانادأهدؤتةهاد

 ت.شقلامتلقف مانملا فاسو هملع نتا لص بنلا تب تيار لاق «فعمىلاعتدتلا ىضر ىلع ثيدصح

 ديدشتلاو ريسكلايدّذا اهدحاو ماظعلا ىهاودلا :سيلاوا ارسكمددالا دوالا 57 د١ الا. نم ٌكدعي

 لاق ةوقلاو ةلغلاآلاو حوعلادَوألاو

 هم 5وو نبا مي و سرع

 ىلاَهَح اطندأوهوهلوق 8 ادهالعمتكام, دعب نم 2372 ادأوددش قعنوصأ

 ةخسىفاذكر ع ةلزنئهلوق نع اهوصلاعدبرو اهنننحةقانلادأو اهفاوجأ ف نينا تعجرات دون الاو ةفانتلا كو

 007 داو تحن انوي سرالايفتووتمات أم ةويلم !اوءوتلاَدأَو ردهاد أدور عبلادأو عارك

 وريم رو دداوهحرشو رجاشلالف اولا توصُدالاو هز دقيرطلا

 نع هفدغل نسمذل دداو 0 2 1 لد 3 3

 تالهك يد رند داوهو رمضم نب سا نيك ةجاطنيداَو مو ناندعواددا اودداو هل عانشادب يا : دشو ةبلخلا اديدآلاو نيتح نم فو اديس تاويل ل ص حارا ع 0 .و عجمودا د* -اضرا عش

 مضلاب داو ريج نبأ س نا رعاشلالاك

 نب ساسلا نبا ةخاطنا

 ها ىرخأ ”لسقوأرضم

 همينتم هيتكررحو لمأف

 2208 و

 وريف "داك انأراَغلا موي #2 اوبن حب ٠ اطَنندأ

 0 !دياق بحلا ىاّدولا نم هنأ الواوّداف يل اياب جلا دي ردنءا لاف

 نرعلاو ريج نايس: نالهكن يدي زن ددأو هو نمل ا نم ”لسقواددأو تاّكلا حرأوتَنقا



 .(مدحأ) نادلا فرح 5 ةزمهلا لضف و

 سس

 ناناوأةمأ: نم دولا لالا نو ىلع دبالا ىرجوملا دباود أن يتغلا ماسح و ىرهزالا لاك

 دل ماعام لك #2 الا ىذتدالا 5 دكتلادلا علقين ل مهلوقو
 خس

 نمحراوملادبالاو 3ر0 دادزتأل ىو سلو تأم ا وك ال ةمالااانههدبالا و
 ه-59و

 ديالا الا دكتلا دخلا غانا اولاثو ماعلكف ند نال تالا مرملاوةمالا يكولاملا

 نالف قو لاقي ولاملا هنمنوك,ىذاالاملاالاهدكس بهذه ملا لصدنل لوقب داتماعلكف

 ورا اوم ايندلاريعنيدس علاق 7 عامتالاسيبحاهلعجاذا اديومافت معا
 10 14 ممم م

 لاق رمال و امووادبوو اذمأوا دبعدمووديوودمأو دبعك ب ضغادبأهيلعدبأو
 هو ه - -

 رمهشلاو املا اهفرواجتناو #3 اكسر 1 اخ

 عرزلثمتايندسالاو ديمىف هرك ذنسو لعاف ىلعديامهنا ىدنعو هديسنبا لاق عضومديأمو

 0 سس يو لدرحلا نمر غص ريغ ص بحاَيف ةنشدلا يامال شيا رردعلا

 هقانو هدج ا وهدح دقو مك قدشو ىّوقمدحّوم'انبوريصققاطداجألاوداج الا
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 ةقثومتي وق ىأدحأ ةقانودحاو ملظعامناكاهارتراققلا لضم وا 0 5

 ةدجؤمةقانودج ومد لاقي ريصقلا قاطلاكداجالاوداجالا نم هقاقتتشادحألاو قالا

 ٍ ةقثومىأ ىلا ةدجْؤم ىهفهللااهد دج "او لصتماهرهظراقف ىلا هود ةقاكو ىرقلا

 هنوقلاةقانلا ماو ةزمهلا ضد دجالااهنحت ادجأ تدجون انس نيدلاخثيدح فو رهلظلا

 دجإو ىناّرقىأ فعضدع فدخ[ىذلا هتادجلا لاقيو دعك .-لالاقنالو لذا ةقثوملا
 هد>و لري )ىذلإدرفلاوهو دحالا ىلا هتهتلاءاممأ ىف ,/دحأ ٠١ لسلاح ز نمر كلا

 لببةزمسهلاودجأ ىنءاجاملوقت ددعلا نم همركذيام نلف مساوهورخآ عمن كيلو
 ل اع لزم دجل لو وعن دعخاولا عع دسالاو + ةدحتولا ننال حول ضأو واول م
 لد.دقركنلان الهنا نمل دبوهفدح ا هتلاوهلقىلاعت هلوقامأو ةريشع ىدحاورشعدحاو

 ددعلا فتلخدأ اذا قاسكلا لاك ةمصا: ةصانلاداعفسنل ىلاعت هللا لاقت امك ةفرعملا نم
 نودرصبلاو مهردلا قلالار شع دحالا تلعفام لوقتفهلكددعلا فام هلخدافماللاو فلالا
 اذ اوقتالورادلا فدحأ اللوقتو .مهردفا ار يشعدخالا تلعفام نولو ةمفدل ادا امهنواخدب
 ثنؤملاو عهباو دحاولا همض ىوّتسي بطاخ نا لص! نمل مساوهف دحر ادلافاممهلوقو دحأ
 اًواجوني زجاج هنعدحأ نم مكتمافلاقو ءاسنلا نمد اك نسل ىلاعتهننا لاعو رك ذملاو

 أذ و

 نارعالا ضعت نع ءوحو اعمج ىجعملاو ظفللاق نالودعمام ال نيفورسصم بغا داحأ
 وس

 دهشتلا فهشامس راش أل جر لاه هناثددحلا ىو زي هراص كأن نددح ف ةرسع عم

 9 ب عقم ع 5ب عدس ع

 ىادح أ دحأن يعيصا.هئاعدف هريس وهو ننعصا كاو هنأ ءاعدلا فدعس ثد ذحقو دح أ دحأ

 رو دمانالا قفدحالاو ىلاعت هتلاوهودحاو هلاوعدت ىذلا نالددجا او عببصان 5



 88 مهلا ٠ «لاذلا فارغ *ي'ةزنهلا ل طف

 دجالا مسا ييامولا# هعمجس وهدي سن الاق نيد الا اواوقي ن اءاقلاوناكتل كا ذك

 0 0 ل 6

 م هد داوم

 نا إس علا داتا عادلا

 اتت ادوبأديأتو هديأت شحولا تدبآو تشحو ىأذي ًاتودنأت ةمهبلا تدباو كاذكح

 بي ٌرذوألاك ديأوهف شحويرسكلايل جراد اوئجوتلادالاوستحوب

 دااهركباش ةفارملالثم د: حلا ءملقلا ماعدا
 كلذ. تمم لبقو 21 ا او ذا سووا رالاوايغم شح ودق لول اهدار

 ةدحلاكاذكوةف [نعهنوماهتا طقدفن أف تح ىثحو تعول ىمصالا لاق دب”الا ىلعاهئاقبل

 ديزنءئىتدعلاوو  اوعزاسمف
 اراهما نلف ادقدباوأ وذ ودغي * ساو 2

 دونالاو تاهمالا نعتنغتساو نهدالوأر يكس نأىلا نرص نلفأو اهشاحراهمالاب عب

 ًً هيون دعاسولاودلا والاك

 دماج د عاتملا فا ارطأبدولا 5 كامدسس قلع وا الرهدلا ىرأ |

 هللا ىلصدهننا ل اور اقف دغر امإ لد .ردامرفريعب ا ممدنف لبابمانبصأ يدخن عفا ارلاق

 عج اوال | دكه هءاولعفاخ ّىث اهتم كيلغاذاف شحولا باو“ اكدباوأ ل بالاءذهلنامسوديلع

 م تفلح واهله اهنمالخ اذا ارادلل ل .ةهنمو سنالاز مترفنو تش>حو دق يلا ىه وددنأ

 شوحولا هش رق أ ىأ لزم دبآتو«اهماج رفاهاو غديان قععدسللاه تدباتدقاهبىشحولا
 بو راج وماما ادن 7 نيا ةدبآ لكنمو نيوز ةئاس لكم ىلعحا اراقعرز مأآثي دح فو

 اهله نمتلخ .رادلا تدنأت 0 وهئمرفس .ميظع صاب ىأةذ : اءاحمهلوق اوقهنمو ٌسحولا

 ةملكلا ةدب الاوديإلا لع قست ةيهادلاة دب الاو ةيسشجودبأ نان ًاوهاعرت شحولا اهيفراصو
 نمدراوشلالاقيو ديالا .عاهركذ قييةسهادىأ ةدنا تول ءاحو ةسروغلا راه لاول

 50 دياو ىف اوقلا

 راعشألا لني ىدباوأ 0-0 35 مقلي ىركاو 5
 دياوأ اهفيصواه* ا :رايةهقملا اريطلل لاقي ل ودل انسي وتد ا ةيشحولا ةملكلا لاسقي و

 0” دياوالاو .عطاوق ىهذا اخو أى عطقت تناك ذافدتاوهفيأب ناكل نم

 بطحو عل كوم ولباوديأالا لعق برعلا مالكف سلو لاق دلت ماعلكفدنا انو ديالا

 دلت انالا ديالا لم نا برعلا نععمسيلام فرحالا هذه ىلع يف فكن نلكتناالا
 1 ةقث نعام مظةحالوام تعمق بطَحو مكنامأ ون اعوممدبأ ولي ] روصو الا ماعلك ١

 ةرههلا تشب كلذ عس جب دق ادولو تاك اذاةدبأةقان كلامو لاق 4 ثتطخو مُكتلاقبن كلو



 (دبأ) لادلاىرحو ءامللا قرح + واولال صق ؟؛

 < مودو

 مننا اوزسو ةواضيموزج ودل ازعسو ءاملادهعتلا :لقوتردلا نيل اون دوثلاوا_هيامزعم ولا
 3 درلا تفيعضلا مولا ١ انا ةتصدوو هضموومضسؤأو بؤثلاكاذكو و مسوتساو

 همسشوادلا فنوكمءاملا فلا ل خل ةعراشمزسولا فةفل صول م

 نودخوضولاو «اضضوأخوضو برغلا لغسأ ىف + لاقو اهو وولدلا حضودقو فصنلاب
 اذا تفشوأوالسيلق“ اماهب قس لبقو اديد شاعت مننف قدس |اذاولدلاءزحضوأو ءلملا

 مضاوبو : عصا اوملا لثمةدعاوملاولاكْخ وضولاهب قدسي ىذلا ءىش هااكلد اوؤ اد ثق

 000 الا تفضازو قسلا قشايرابترثلا لام اماماذا تالرلا

 أرسل ثمريستن أو ح لسقو هبفةغلاملاوودعلا ىف ةارابملاحاضولاو ةخضاوملاو ايران اسرفلا

 لكفريعتسا منيقتسملا كرامت رهليقوم اتّمسالا فوهكذكو ديدشلابو»سلو ٌكيحاص

 مضاوي نانالا ءذهن ا ىأ هانم اول بير قلاع تا حامعلا لاك ريسلا هك اودقؤنيب رامتم

 | ناو ةسرامملا رمل دنع ةقحاوملا يرعزالاولا# دعوَدَتشت ىهفرعلا ادهريسلا

 ل زي الضو ريىجال| لاو يكس حوشولاو ميلصاوو :دعلا ىف ةغلابم كل ذعم نكي

 هلرعش فس دقل او سها درك ذل دج مس خاض ىرهزالا لاف "قرصيالو فرضي رثك اةزمسهلاو
 دعت نم هماشأقر ب ف صد

 اراك هقيرراعأْثعو 5 خاضأ :5 العناالف

 ةّحروو ةضلو وة ّكنو ضرأو ملظعولاطبشعلا لمأو ليوطلا بشعلا نموا 0

 نبابيذهتلا (خمإ) ذا طيلتخا مالا .لتتاو هفكن طاب هن هرضا لنوم كتوو تدنلا نمت 7

 برقلامم ءابلاتلمفةخولا .ةذعولا فلصالاوىرهنالا لاق ةقرحا ةلّدعلا ةْحثولا كار ءالا

 امهيجرخم
 مظعقتلمخ وفايلا ( عن + ٠) بلعت ل نعءاهببرض»ىتلا ةردلا ةخشملا( أ :( المو
 ناملا اذه ىفهعضو ىلءانعمش لهدس نب الأف ةزمهلاقروك ذموهوهرشؤموسأرلا مدقم

 8( زف ىف نخ هانركذ دقو لصأءءامنا ىلع كل ذبانلا د سا غيفاوب وب هعجلاب دحوانأالا

 خ!خ!كاوقك اهلرحراذهى :رهزالا لاك با عب : !اهل لاو تارضلا اهاعدتق ةقانلا مني آكلوق أوق نم

 (ةلمهملا لادلا ف رحال نع يداسلا ةرخلا لآ
 ها فلذملاة ب 24
 يا هوةعطناا فو راسا نموةروهمجا فوراس نمفرحلادلا وار

 كلام دق ارمس لاك عيللا ثيدح فو دوناودابا عيب اورهدلاىالا 3 ) ةزمهلا لصف )

 ديال لل اقف ربال أ اذ خانماعلأةب وزفو ديالل ىهلب لامفدب االإأانهاعل أ نهانعْس تن أأ

 ديك لذ لعف ال وريهد ردد مهلوقكدس أ دبأو رجفاوج الىهىا ديآلا . ديالي ,ىرخأ فو رن

 ناكل هنال تنل ىلع سنا نيدال اديأو 2 ب ديالا دي اود الادب او رهدلايأودان ال نياود..ألا

 ٌكلازككح



 اوك (مدو) ءاحلا فرح هي واولاو ءاهلا لصق

 ىرهزالا دشنأو:ًرملا تسع دقو داون ةنئن نعبملاو عاركئم هنشيجا راب

 ع و

 امل |انهلد د قتورعلا تح 3 0“ اذه البدع رلاهملع تر

 لعفهنمف رصنال او ملا ةاكحنح (مم) يبت ىهوا ابغا! هيشم تنجب لاقي و

 نغعاهكد ورك ًاًةَسيرهلامه (خيه]) ر ءاش .رطضي نأأالا قطنملا ىف هحيقو ناسا ىلعدلثل

 تيمُكسلل ل مسني دمسدشنأو عا 1

 لف“ الا تدك راثاشك « اهمالحأترملا امسَسا اذا

 تارغل تضنأتضكو اباه اهمالحأ ولاعة عَمَص طرعغ ىبعةقانلا لسقلا برضي نأراستاالا

 ءاعدزيسهتلا لبق و اتخانأف تل ازيقلا ردع نذل تاو وهب حلمه رض ةخانالا دنعاهل لاشي

 خص : للا اهعرقمل تضف اذا ةقانلا تضم لبس ندم لاك ةغل زيه زو بارض

 ته ىفتز رمل نتلدس ايار طا :؟اذال غلا ||

 ننالاك فارعالاننا نع هسفةغلهكاوهلذعو ةمالدختو (عد) ((ىاولالسف )ل

 موللاو بس ًاتلاوديدسلا زب بان هرعهلا ف روك ذموهوواولا نسال ةةرم تلا

 3 صالاروصتمونأ لاق دق رمل ةلذعلا هولا ىارعالا نبا اخضب وهلعف« 'وسيانالق تم ولاعب

 هنعوأو لحولاءانلا هب : لا 2١ اهلل نع ىرشلاهم ءابلا تبلقف ةحتولا نع ولاىف
 89ه

 دمناو اطيب هنع لال
 يومو لس وودوؤ هدو ر تي

 اكوا ثدبخ شع مهقرق 9 د رح وبسلاى 30

 او باوصلاو لاق نديرخل يات عماجلا وءاحلا نيب عملا ىنارعالا نب ازاعتسا بلعث لاك

 (( حنو ) لولا ءاطتاةختولاو ءاحاةحتو ىنع ءىغأاملاقي ىار ءالانا ”لقأو أ للق ىأءاحلا

 نيا ءاخاونيغلا.ةّضنوو ةعشو ضغلا بشعلا س انجن م طلتخا للاب رداونلا فى :رهزالا
 م ءومم مي ل تنس دى سن <

 ريطلاتاوصأض عبةءاكحةتوخولا (خو) ةخفوو هادو هلب ضوحلا لاقي فارعالا
 نا.فزلا لاف بيبا نااار اقوم راعربل محلل اريثك نيمسح اونو لجدو

 اخاوو أسم اىوقف لال *« اخافق ىَّس اءاش نموىلا
 نعنالسكلا خاوُولاو+لطّتسمالوخاوُحو سدأ# دشنأ ولسقثلا لسكلا خاودولا لمقو
 هنطب ىنرتسا اذا خام وخ اوشو لج 5 وحاب و نشوذو خاوُخونينعلا لجرلا لاقي و لمعلا

 ليقو مالو ةةوالحالخا وشورمو طوذعلاخا اوشولاو خذوا الانبا: هدلخ عستاو

 كرا مالا ولا كارعالا نبا نع ةجسرتلا هذهىفركذو خا وو راسم لكو ىحل لل | ترتسم

 1010100 قرقدقرو هربغأ نأريغهناسنف خرم ا هسشر مخ رولا ( دو ] .دصقلا
 ع 5 م

 تير وأو حروو انروْح دو 21 خرودت وءاملا ةراكل نيعلا نمىخرتسما نع ر ولا و ريك اوأ وأ

 606 5( بوهعل ن هدر [قودملادكموبل تاكيلا مرار ورع و وش هءامثرإك اننمعلا

 ) 3 نرعلا ناسا ص 5
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 اذك ملاءابلات باف هلوق
 ا همالكىضدقم 2و لصالاب

 عع ها لماتسكعلا

 فاؤملا ةخسا ىف ةكتوو هلوق
 قىدااوةشاثملان وكسد

 كر ةولا سوماقنا

 ها ءاملانمتلبلا



 : (عه) ءالثا رح # .ءاهلاونونلا ل ضف 8
 00م 22 < دكت

 ءاثقنلاو ةيلاغتشس نال اهنالاو كتر سكى لقتل عبار اشراك يضرالا نمءاشفنلا لاقو

 ىيسلاواعلبهسأر قب لصةئنبسأرلا ىلع برشلا حال (ت) قاسلا مظع ىلعأ

 رعاشلال اق هخمحر م ل :رضلاو 0 1
 3 لل هدوم

 هحرختسا هخقتتاو مظعلا نمزحلا زق هو ملاح : كسا ةاعلاو هب اًسْحواحيو ماها ىلع

 ينير طلو غامدلا ليلق نأ ميظورعوأ
 يدو 38 وداد عو لدور 22 3

 خونملا عراك تادحناف #* نقنالا ميلظلا نود نم را 0 مهلا ىدحا. فدقالتىّتح

 حيامتلا لاك غامدأا نعسرلارسسكو هو فقنلاقنلاو
 1 ه3 266 بدو 2 هي

 ع :وهضرأمهماهلا 0 متم ىلا ماوقالا بعل

 لاكو دريدا زل قتيداكي ذل لاخلا فاما بسلا درابل ماعلا قاقلام -

 ىلا سن ونافع. ناممعنب ورع نب هللا ديعهممساو رعادشنا و راف ديلا يل اوقا نامت

 هيدلو عضوموهو حيرعلا

 اد راو اان ملأ 0 ا مالا تلا نفاد

 لوصلاخلاٌخاقّتلاويذهتلا قيرلاانهدربلاو ىسفن ىلع نهتمرحىأ ءاسنلا تمر ىوربو
 بذعلا ملا حالا ةدسسعك أن :رءىورو اهصلاخىأةس رعلاحاقثاذهلاقي ار ءاذنلا

25 9 

 دريم ات نمبرش اورج عد * ىلان“املاقعلينمقجسأو رعثدشنأو
 6 ةلجرلا طم ”ريثكلاءاملاخاقنلا ليمثنبا نمالاوةمفاعلا فمونلا حالا س ايحتلاوأل اق

 درانلاننعلاءاملاوه ْخاقُتلا اذهلاقفةّمور نمبرشمناثيدخللا فو همقءامالىذلا |عضوملا

 ا هتان قسنكل مكن) ةلبدملابةفورعمرتب ةمؤ رو هدربب ةرسكيى أ شطعلا قي ىذلا
 تو ا ا

 تكرفاهكحرأ]ب ل رو اس ا (29) ا

 لاقيالو ريعبلا حوت لاقي كارعالا نبا 0000 ارش اهكيأ

 ةماقالا ةسخونلاو هقيطتاماهلعج أ ءاملل ةَقورط ضرالاهتنا خونمهأوقو حالو خان

 نونلاددشنالو ولا نمسح
 فلا اا الث ىف ءاخللا عم ءاهلا تام هاثمللا لاق 2 (اه لصفإ) ! 5 ءالنا ده 1 ها | ءاولا

 ةذشضهريجلابةي راج لكو هلم !اةَراَتلاَة ب راطاإضيأ ىهوةعضزملا ةكسهلا هدسنبا اهميه

 ْ قحالا سهل او. هنفريخالىذلا لح رلا حسهلاو .اضيأ مغلي مالغلا ءايلاديدشتلبعتعيلا
 لكو يرعزالا اف يا "ا خاونلا قو ىضرتسملا

 ع يسهل |



 ظ (خقن) ١ ءامدلا فرح ب نونلالصف 13

 قو روصلا ونا ذاخيزتتلا و ةماسقلا موي ةنلاوميسغو عاملا قانا تو

 ليقوهريغوءارفلا هلق هبفزختو روصلا نش لاقي و هللا ندانارب اطنوكمف «بفزم 3 و و لدزتتلا

 رعاشلال اق هفؤشت : ىفدغل هنفن
 ه9 ؤوو5وو*<0و - موس ود

 كر دنهق خفي ل ةدعج نيا الو) :

 هو

00 

 2 و 7

 عضو #27

 0 ادمىا وشنو 23 0

 ةفج كارغ :لقلاالو ركام موادسا 0 ,ثكلا ةحئارلا

 ةزفنلاوىهجوف يف ةيجاحلا سراح 0-3-0 العلا نب ورعوأ اقوا

 2 5 و 0 د و9 مل 2 تيمي اة تعسانتت :اذاناهغاسر همم تع روحو دنادأاو مد

 هم هو ج 05 57 مدولاخ :

 0 مشا صح ىف ىذلا تلا ني خت لجرو م وهون نما يتسن

 2 هودخو ماعلطن مشل خافت ةغنلاو دخت يحذخأيءادنمموولاةضقت عاقل 1
 هم

 اعد 0 ١ اذا شنو ةنتوةشادح لاش 0 الم ْمضتتافاخن هنن ماعطلا

 كار ميظودو مف وذ لحرو اش غواربك تمم
5> 

 هاوقىفريكلا قنلاو رك راس

 و َ 0 و

 مظاعت را يوما هزمهوربكلا هتاورعشلا هتف هنو هدعتو .هزمه نمل ١

 كح <

 اهمظعى أ نهال تا هنا نغلتلا طارش ”تعدح ىو 2 نأ اضن هيو وتس ل

 نمو سل نيوز لهن نال رياح نم ىأ هند أ "ىلع س دح فو هيلعزشانادقو

 55 د5 و 2

 راهنلا قس و يع يعامل ل ىل“ ل مم اذا هدصقتدصقو ناكلالئاسم

 0000 هنو ىلا عاضترا مفنلاو ءيئلازختت او هعاست فاضت .الا لمق الع

 و

 ولأ بصح او بش عن يح ىأ عسب رلاة نق قا او بابسشلا ةنفتامسم“ "الم 9 اجوزمفت

 كاذكو ءايفلاونونلا مضباباشىلتمملا ىتناملا وأ هتيفاعن امش و عسب رلا ةنتنهذهديز
 25و

 ىنالاون اش او وفتح ةووم ديس نيمسىأحوفنمو زل ةشملحرو ءاهريغت#ب 0
 وخو نطبلا مظعلاح وفاملاودوخوفنم موقو ادار فاسأل رك الف ,مدلا امهم ةناذا

 وهوتكمسلا نطبق نوكت ةفلل مدته ةخاقنلاو رعت مدنا هنال كاذب هسشنلا ىلع نابل ااضيأ
 ءانضتلاو ءاملاقوف عفت :درثولاَد نافلة ددرتو ءاملا ىف "لمسنا واوع .زامفاماصت

 نمالملق نش ةراخالو لمراهيف سلة م را لص لص را 1 ىهلسق ةوءاضمتلا ل. ض زالا نم

 عافت رااهفتنب ص رءاشقتلا لق وص رالاق فاو قابوصن هنوءاوتسادشأ هنأ ًاريغعادهتلااهلثم ررهشلا

 ةسارءاششتف ةواحدالبف 2: اسر رئاف 7 .داعراتاش سا نسال

 فاقلا ذب مزدنهقءلوق
 اذكتلمهملالادااوءاهلاو
 معمىو سوماقلاف

 خفي زدنهقتوقاماناداملا]|| ة
 نونلانوكسو هينانودلوأ
 قوخو ىازولادلا عضو
 ةغلقلاوا نصا مسا لصالا
 ةغل ىهو هنن دملا اطول

 ءارواموناسارخلدالااك

 ةاورلارثك أوه صاخربهلا

 املا, عيدذنهت ومب
 ةعلقلا فلاش الو لاقت
 يو هدرفم تناك ادا
 قوضو هر ومانم ةس ادم

 د:ةرعسا مم شك عض اوم
 رواسنوو صول واراخمو

 لوقر ظناف راسعتخاب مأ

 ما 1

 يريح هلك

 ىف مدت ملا ةاغرثأهلوق
 حلارث ا ىقةيداعومب ها :كلارثاقتيداغاون



 (مفن) . .ءاجلا قرح 2 نوذلال دف 0.

 لد وم 2 5 ظآ201 9 3 ١ تا ا -

 اريوصلا اعءانحةعاقت د« كعمل اولا حصن نمهد
 : : ىاطقلالاكو

 5 رنا سلات نيدبلا حرس #23 اسر وقفا ىنةرضتاذاو
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 انانضت اهب يلفت تضف ةيانض لكلا 00

 نم "هلمهملاءاطابو نيتهتملاءاختاو داضلاناهييط مح كس وا ىئتريكلاك ةنيدملاثيدحلا فو

 دوعلا نار 1 نزع اشبع ءاملاشروهو ضنا
 2 ى 5 + 25 1-2 _--
 مر نا“ ملا ٌحاّضن طيثانو #3 ا

 ىأض رالا خشن ثعقو لاشي لالا هلوأ رطل نوئمعو ةديدستتلاةَز طملا ةفضسلا
 ورعولا دشنأو ةرطم

 و هاد سار 0 ا ا 22 5 ءءء

 بيزالملاَدسسااذاءاركمهو د تعقو ةكفنامادإنو-رفال

 .: اضيادشنأو هلا ىو ارم لج هب

 و 5< 4-2 هدهد و 5و

 مم دساماق انالكى مشت هي هضضل لس .ربهثلا لعل ثاَقف

 نجلا 6 2 قوم هبارف مضت ارك مةقتدقو ةمجملاءافلاو ءالا.بابلا اذهىفدرؤامرثك أ او

 5 5و < 00 #

 كادنوكح» :حبرلا هنمحرخ أذا ات فني همسي تمد سبا مفشاف هيف فن فورعم

 انقئاهشفتباهريغو رانلا متو م سس ات موه اذاريد ا فوامهو دو ةملاعملاوةحارتسسالا ىف

 رعاشلال اه رانلاو عي كارلا جازت
 5 0 هرم 5

 00 رلعش نم 3 محرم دو ىحت ميصلا ىف

 0100 00 01 اسم

 ىكعشن دخقو دح ا مبامكأ رةمرض فان رادلابامو اهريورانلا فيز ىذلا خافنملاو

 ريغصلا اهني رانلا نالدحأ ىأ ةمرض فان مش اا قيام هنأ ةبواعمدو هلعهتلاناوضر

 رع ىب لاو كالا وريكلاو
 10 4 هو ه5

 اهلوأو ةيباحةدسصقلاهدهتالكَذ وا ناك لد قا رك اغا
27112 38 

 ا :راسنف 5 ول نأ ول اًِسفاَع ريس قانا

 هيف عقبفهقير نمّردنا فاضل لجأ ن موهاسغا بارم هلا ئشنل انع ىبهنهناثيدحلا فو

 قنوأة نهد نم .ناراوس ' ىديىف عض وةناكتدأ ارثد داق و هنىذأتسفد .ريعمدعي بر شاع رف

 لهما اء تناكتاو كن هتعفداذا ؟ىيشلاز منناك مسهل وام مرا ىامُهدْا نأ

 لتحل كبح زروال واذا كم هتسراذا ءيبثلا تمن نموهف

 ثندح ىفو تلم اعاداعا رلا تمت م ةتفيمهب تمر ىأ ةمملا "نا, رطلا موب تست

 هَباَكَم طوعسلا اول ف هنفار اونفنهقلح يهدحأ ىتشااذا اواك ئفنلا ناكمطوعسلا ةشناعإ
 مسمي ي٠سللا

٠. 

00 



 54 (مض) ءاذثا رح 55 نونلالصف

 خلا بناحلا ىلا ٍباَكَلا اذهتلوح اذا ثعثل لاف ضاس رخس الارطسلاو رحرطسىفةالصلا
 ه.ىلوأ اذهالوا ذهنمه,ىلوأ اذهالةالصا|ناّثك اعجامهالكس لعت لاقفةالصلا باك امهيأ
 هنسيئشلائشلا .كودحاو ىعع ادرقهذسن وادرقدللا هضص د عسوًوءاّرغلا ادهنم

 قف ننس تلا هناكمنوكموهيزب ىأأاضسنءى ثلا يسن ( ئلاوهلاداوهيهلازأ هذستاو

 ىرخأ هنآ لزنن مث هي : الابل معتن ا سنا ءاَر ءا ملا هربغث دا هنحسنت مهين مناك | ىعأ

 قو كلو لودلكض عبناكماهضعب نوكسف لباد يمان ءام ءامشالاو لوألا لوا ملا

 اهلاوح ار باغتو ةمالاض ين لاسملا لان ميتاو خاتما الاتوس كل

 لاك هلم تاحو لظلا تهذأ نعملاوهتلازا هتطستناو لظلا سعشلا تس لوقت رعلاو
 حسنا ىثلا ضيلاور وردحلاب « | وحلو سَحىدامالااذا حاملا
 قؤسانتلاو«نمؤيستتملا لصأم نلانةضسنلاواهتريغرامدلا ارانب نا نسلا لوحالىأ

 يح الا سانت كاذكو مسقي لاق ثا رماواوسأو او هترودعب هنروتومنأ ثا اما وضئارفلا

 ناك امزضنلا ل.قو مضنلا نودوهواضتن نيالا هيلع (مضن ) نرقلا دعننرقلاو

 ريغ ءاملاب وهف لجرلا َلعَف ن مناك ام ىمصالا لاك داقعا ىلعناك ممل وداقعارغىلعأ]

 نمحلا باو هو ود سعو لاق حضنلا نمرثك أ وهوه انيك نم مضاد باصأو , ةيعم

 هعومأل ن نمهراجشناوهناشيجف"املاروفةتشْزصنلا ا لعب الو لعق هنملاقيالو لوالالوقلا |

 نانعامهيفل.زتلا فو ياض اوت ةوهفؤاع ىلا فس مناك ام ىلعونأ لاق

 ريخ لكي ناْطصني ناشيلاونيعلا نمساملارونمضنلاو بيذستلا نانراوفىأن اساس

 لا رماملاةريتكىأ هخاضل نع لاكي «تقرعاذاى فدل خا ل بعكد صقفو

 توملاناريب زل نبالاقو ّبصْناحاضناونملامّصناو قرعلابمضتلاريثك قانا ىف نأدارأ |

 شنلا د ,رغلا فكو رهلا ءاكح لاق ايالملا لب ومكر ءحاشتموهفدباح م اَسعَتَدَق

 منو رثأهل امم تلا يضنلاوهومضو بطلا نم بونلاواد_.ملا ىف قييللاو عدلا :

 لكبو ءانلابجضنلاو هب.شأامونيطلا ون ارفعزلاو مدلا نمناك[مْمّضنلاورعوبأ بيطلاشوأ
 نامعوأ «« ليدتتلا مدزضو مكباش #* ير ةدمبغوبأ »شنو ههيش أ امو للا لثم قرام

 مصب ث يدا ىفو لعنلا ةمعمريغ ءامسا.مضنلاومريسغو بوثلا ىفقيررالا حضنلاو ىزوتلا

 نملقاةسهعملاهنآرثك الاورك امي أف فاتخا دقو ما ذنلا نمس رقزضتلا هل-اسرحملا

 ةيعلابوهلبقو هفنرعنلاةل سلا ودا بون ف قيرثالا صار كيلا

 هرمشن عياسأب ل اوبلا شنب ىرب 7 نكي مىعكلاثيدحىفو دمتري غن مهل مهملاب واد#متلعفام

 ف ةغل للا مها ةختانملاخاضنلاو ةمجملاءاملئاىورهلا هركسص ذهنم شيشرتامو

 ءاوسامهو عضنلا لستم 0 هلا خّضنلاد زولأ نش مرا مَصّتناو ميياعوقزفا ايمانا

 ْ رعاشلال اق خلا ضن تطضن لوقت



 كل ءاحلا فرح « نوناالصف 00017

 هلوقولاق م 4ةاذاو لاف

 ناو | 001مل تاك نمار كلا دج ناك « دوش موهو باك ضراش د #

 نينوملاربمأ مركأ | زحارلا لاغابب عراه دقو اهقتسي تحقّدَصلا نما رقمنلا حانت
 ' اعلا اهظياهشملو ترا وزال دو اوال

 لعتساو فننعلااربسلا لاوءادلا ا رات رول مابوتا زملا
 لاقت نا فالا قولا م مكصعل

 هس عل *« هتدحوى ماعلا َتْحكاماذا

 ايلامأل اوقاذهسا.قريغىلعخ اٌحااهل لاقفاهرسز تاغضتتف هه دقو همم كاذكو
 «اودذت يعج ان أولو + لاك تكور ريفا تكسر تعدت ةقانلإتدكو ىوقبس دلو

 : دخاوريغ تعمسودوعسموأل اق م غلا اذهن ااهنمت تناوب لوقتن لاو بيذهتلا

 كرف نم ةماقلا تلال رب تن ا كوش هر زا ىأ بالام لوقيبرعلا نم ظ
 | ويف ةخانإلالار ب لان متنيطنتف | مْدمدَو تكر ىأ تخاننساف لبالا تخخأ

 خا كلوق مرح رلا نم علوه ةانلا نسي لديفلا نا ىرتالأ توصةباكحن مه بسسس

 مصتوا ديدشاريسراساذا ره فار ءالا نبا اضيأحانلاوهوةديدشةو اديدْساتخ اهب خلاق

 هوك هيو ضرالا نعاهردصتعنراذا ةقانلا تمد ضرالا نم هن ام نكمل أريربعبلا

 ه2 نمو ىبلقةخاخشو ىبلق م نماذهلاقيو نالف دبع نال ةكمز_هل.هثنا

 دهبريعب ىلع جلا ءاقسلا نمجرخع يقر برسل هيناصنمعأ ىلا نمو ىل
 4 هو هضرعنمرثك ًاهلوط طاسرخلاو قيقرديز دمج رضيف ضيصبقل والا هدير حجر خام

 ]ا دامالو شفا نملاعام امىلابيالحت تسلجر (خ) 0 عا 7
 هكَستناَو اس هُصسشَ ىلا خسن (مس) معأ هتلاومدنع سيلا هعيش فتلجرلاعدنتو

 لصالاو فر< افرح باك ن عادات كناتنك انسنلا بيذهتلا هضراعم نعهنتتك ا هضسختساو
 | اسسالاو مستنمو سان بتاكل او هماق هماق ل

 تشفةظفحللاَش تكتام سان ى أن وام دعت م د رسل ]قو ناك نم

 قو افرك ةماقاو ئثلالاطتا خشنلاو هناماو هش سان ىأسدّملا فو هتلادنع

 ةخوسنملوالاو ةخءان ةشاثلاةباالاو اهلثموأ اهنمرسخ تاناهسننوأ هن نمش مل , زيملا

 نبا ىوالاىه ةءارقلاو هيلا د ل و

 محسلاواهمكح ل كمتلازاةن الانقنا الا م سْلوهريغوهو 'ىشلا نمئوشلا لي دست ْيسنلا ىلار ءالا
 تاك هع لح رءاقنامون سانعلاابأ ت :ريضحورعوت أ لاق ودوهو ناكم ىلا ناكم نم 'ئثلا لقن

 0 ال

 ةالصلا



 2 - نازست

 37 كك ءاذلا فرح 2 5
 0 ل يي يع

 ىابعناجي دحهذملمو 0 د ا اموات هبه وتاكل 3 اولا 75

 ل 'هتككتو مسانلا متانل اواخوتتمىأ أب هذاايوُمْمماطاسة نانا امهنعهّللأ ىذر
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 هعم نمو نما هنا مالسن هللا دبع دح فو حسك انين ناكملاياوهتنعأ هنو 0

 ءانلا ىلعنونلا ميدقتب ىوري وريثالا نيالا اوماقأ اواوُنن ىأمالسالا ىلعا اوي دو

 دما ا 0 م

 ديلا رعلا طسؤهفر 5 ىداولا دنس فزت نأوهو لسماع مسا( غلا اهنماواملا

 ع ء هدد ه <هو 0 همدمو2 و

 هنو سهو لاك #* اوما 8 ءوعفم # . رع لزب رك وذ *

 هتوصهضمخو هال اةَحانو اديدشارفح ضرال رف ىذااةب ركاديدش ع انليسو" همدصو

 0 لاف تّومملا رصلاخ .ودتلاو حالإو

 ريدفحا روع نإ تح رسال وخلل فو ن نمل

 حاو مالا تانج ول غاكناو براغلاكم ما لحاسلا ىلعءاملا با ارطضا توصحانلا بلعت لاك و

 وأ ماك نم هتوص اغا ذا يعش واخان ميصأواهقرث 2و: جفا رجالا لوصأ تبر طضااذا

 توصا.مال خا ةأهاولاك لالالا مست كا ةاشإلا ىهو ةخاحت أ ارماو لاعس

 اذاءاملا نم عفدتوصاه اح عمسينأ) لاو عامان معبشنالو ملا ىهلبو عاهل ا دنع
 55 و هيض

 اهترس جحا جاء انسذلا ٠ نمةخاحضلاو عقد املا تاي 0م نما تعمودح

 ََح
 ناب ”لامسلا تح تكس دقوريعسانر ره برعلا ضعيلاهو تّوصاذا هبا دل نطبخاستتاك

 كلذ نم سامع ميسو فان عا حو لامسلا رموفراطما نعمهللاتدنأ ام نعي هعفاض
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 و ميلا اقسم "ضخ فار اوبيرضالا م ىلع يخل ل

 ققرااةّحْلاَو لما وعلا ا رمعت لا عما متنا ا (خ) ءانهدلا

 هغا رفدعيهسفنلاراث .دقتسملاذخأ, نأ فلا, ةنكلاو كم !اهلا قسةرلابىنعي ءاسنلاو لاجرلا نه

 ش لاف ةقدصلا نم

 دوهبموو ؛ باك ةحرام د 03 ةيحاضرا لا عنمىذلا ىع

 ةقدصدّضلا فسل سو هلع تا لص ةوقرس كركي ءدجا ىداازإت ِداادحْلا لسقو

 ةدسعوأ لاق ىرهزالالاك لماوعلارةبلاودو مضلاب ةذتلاوهامنا لوي قاسكلا نأكم

 وهو ْرسلا نم هنال لماوعلار ةملاو» تاوصلا ىلعث لاقو ريا موقلاقولاق .ةرلا هلا
 لاقو " ناب ةنعلا موقلاتو ءاعرلا ةخخاا موقلاقو ايرلا ملا موقلاكو ديدشلا قولا

 ريما ةنعلا لي اقأالا هذه ن محار ءالا نياراشخاو نوبلا مشينا سان نايل ناك

 لاح تر

 1 ى4بفقءقرو ريجو رغب ول |نمتاعّمسا ةءاد لكدنعسوت ل اقو ةعسكلا اهل لاقي لاق
 ا

 لبالل ني داح هصب :زحارلالافواهلاعتسا اهذتتاماو 8



 (متن)  _ءاملاف رح د. نونلالصف 1
 010102222 ششي يبل ا

 معأهلئاو هح

 لذيلا مال راسك 08 5 نونلا لصف ))

 ىفاذك خللاةمانهلوق
 00 ةسارلا لطرحلنتلا نم اونلان 1 .انىوريو هلوقل سانملاوهولصالا

 وهوولبق تن فمما لعدوع اد اريهض حامعلا ىفو ملا ةصنلا نم
3 

 ع : ب 2
 ل ةددوم سس سي اؤوم

 - مهلاور توما ضاسجن ءىأتسمال + مهوحناسالا يشجب ع جم اوبلا نم هتان ىوربو

 ردأ ليل نيف ىهو جن عجب ممحاو يدم خب نم مم. عج نب كلام ةقارم .وهاذهمئعجنا قلاع هنافىلوالاوهو ها

 انين يعل جاو انفاج تاك اذاعن الجرو هناكعمزردقىذلا مزرلاودسالا ه.دارأو ظدلغلا هضادلا ة<انلاو سوماقلا
 نح مباو 0 7 لق رخو 5 نيعورم 2 وس ادحوملا ف متقتدقر خال دل اكل ادسافلاوه مرنم انتو نام انو رخام اوس 0 9. 52-7 4 5 2 هنآ باوصلاو هحراشلاك

 ليقوريالادوك ا اك ةضانصن اريحو ىخركسملا وهوا انهن اتسع تاهمالا ىفدهدنح ل ىناف
 ناصآلا ليقو ناصح

 هريغلاكو ةنوضسو راضما ناك ذاق اضن أدب رثكلامونأ ,ضماخلا سافل نحال نعل ها ١ فذصملا ىلع فصعد
 « ني ©“ هو

 .ثيدحفو ىكرتساو 00 تا لا نمىروساذا اضن ا ديرث هعيفتم وك

 رح نل نات انيعو رمحااذا: مينا ميلاقي ةشح ةنبل ىأ ةيناضنأةزيخريع نيكل دبع

 م محرق هبش هملع حرف لغلا نعدملا نم طقنامدبنلاو ةدئاز ةزمهلاو ضماحلستو

 3م ساد سو

 ىَر 1 -وه لبق واع ردخلا اوهىلق 1 :ردحلا نمكاذكو للا ىلعتبلصفدبلا كاسي وش

 ظ يهني بعكلاع ءامتي و طقتتاملكوىردخلابلالبقو نفل
 0 ” هه 7 و د 00
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 ىتعس 2 لاك قدح نعف »* 8 ارش ءاهْضشابهنع ءوبطخت

 كنوعزلتيبلا عيال 0 لارل قبيسي

 رامبل يارا نمط قيل ىردلاهابلانوكس :لالقو 1

 عاركنع جتفلا ةلضس ١١ حاولا ن منيحول لكن يب لعجي”ى درب ةّصنلاو لاو ديسحلاىرانلا

 ةّيركلا لاقيو طيقلا ف لكؤيىدرلا لص وهو ميلا لك اذا بريا سار ءالا نا

 لاو نحس نول ردك نا باز و ةنكللا لاول رصتلارانلا هبت 5-08

 2 يفي داعتلاقف ئثنسح ا ماهل ل قنيح سلا ةلبالوقهنمو ةعفترملا ضرالاوأ ةنكالا

 ارينا[ فرسملا عب ضوملا فتان انف ورعملا تالءاطتلا ترانتشاانناو ةيو ا ءاضن ىف رةيِراَس
24 

١ 

٠ 

1 
 هع "دا هركذ فاسو ةراخحالو لمراهيفس دل ىأ ا امانه لدتا ١

 ضرالان م ءاّضنلاو ةوخرلا ىهو اضن ضرأ ف عرب ةنللا ةلوسلا ضرالا ءاسملاو

 علقلاو عزملا لا © ةراخجلا ىذضرالا دا ندوطو لدرلا نم سلو وخرلا ناكملا
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 ريغبلار هظ ىلع ةربدلا عني بار خلاك اذكو رمتلا كاذكو ه هرمسنع معلا ارسسنات عني ىزاسلا عع



 ؟ه___ وم) نافع « مللارست
 هتلضع لكلا حتما لاقي انذجوام 0 هلضع ع اضبق ملا م ىذلا حافلا ادم 0

 كل ذنوكي لالتسا ىديذتجا هنا وذم هن ثلا: لمو ما بلع ضباشلا ديننا

 اهنا نعةسسللاو اهرشق نم ةطرلاحتماو هعيتا ةبادلا نش أر نم ماعلا حتساو اضعواضق |

 ىثأ عارذلا ت تولسم اف عارذلا ىتآوان عفار أ ث يدح فو اديورهتلاساذا ثلا كلم اوكاذك

 نمدخاو يختم ئىرجزالا لاف حل املاوزخاملاكاذكوب راهلا لف اهلا و اتحرضتسا

 رارفلا: لما كار ءالانسا قامالا ريتك اك اذا حالم دسبعو برهاذا نالف لم لوقي بار ءالأ

 نءاهعلتقا هّسعّلتماو دل ليك خاذ لقعل لَم لجو ماسعطلا حب.ركلاو يكتم

 ادعت ا لملاو اهيف يهذضرالا ىنطمو امعرتنااذااةتلتماو هتسعباقعلا تلم ىلاعلا

 ريسلالملاو ايسموأ انسحاهاكهتالاس ىلعرشحلا ف نيعبصل ادم اهنا لاقو اعد رس

 اذا ةيلا كلش مولا لو لعلم ديدشلا موكل لهسريس لكلا هديس نبا لاق ديدشلا

 نمىوتساامّقلملاو 2 جالا مز زعم م «راجلا فصيةي ور لاق ضرالا ىفاودعتأ

 ىأهسرضنالفلتماو عشمن 1 اعرسم هتيضتناليقو هتضتنا سلا ككَتماو ضرالا

 ىرعزالا دشنأو قلما خآلملاو ةقلامملا هاما حالم او ريسكلاو ىلا هعارن

 ىانلس لطابلا لع وهو هخنامدقو 221 دا مالا ار 0 راجلا فص ةيور انه

 ىنالاوهلطابلا ف 3 رثكيو يفد لم لالا فلج تالف ل بقودبق ع 0

 انكم لطابلا الت ن مسجلا ثددحىفو 1 ل نمرع ىأ ل طابلا فول لمقو ربكتتلاو

 وهو انلسءأرملا م هو بعل هريسغو سرفلا م : اهتعالواهقلاماذا اهنشاموأ الهساَر رمدبف :-عىأ

 لسبفلا سو اوزنرفانلاو ىلارعالا نبا نعاهيلعازن ا مطرلا ةدش نم |

 مق ةقانلا ل صفلا برضاذا كار ءالانبا بارضلا نعرفج -زملموعو ةخالموا واوا كسل

 مقلي ال ىذااوهلبقو ىجبضلا قلب الىذلا اوهلقو حاقلالا «ىلملا يلا يلم هوهفاهستل
 7 ذيع اخ زك 0 0

 حاقلالا# ىطبناكسحااذادوأصورو رو حلم سرفديبعولأ ةنلمأ عمباو برضناوالصأ

 صخو ةخالم مشا طمدقو نسما لثمدل ممطال ىذا نيلملاو فيعضلا خلملاو مدعو

 دسافلا جيلملاو ةحالمهشضو مظهادجو الف همأ نطبن 0

 هاتوا ى -مشنالىذلا لاجرلا نموهةرهلاو ىنارعالا يام هاكح زحام ساف ماعط لك لبقو

 ص :رسنلا مو ديلا نمل يالىذلانيلاخيللاو هنيدح كن ذأ عمستالو هسلاجتالف كزيع

 ىرهزالا لاك مالا ىف رضتلاو دوامه ةمعواضم معحامثسللا 6 وم هلونب رئانمم

 9 ور ىح<ينيدج أن افخامامأ اوءامللا ىفمدشتدقو رمناناة بم اب ارلإلا و طلغاذه

 بضغلاحامرخآ عضو مف لاق هو ءاملنا باف هركذ بلل ٌتوكسْح املا لاقدنا كار ءالا نبا نع ]|

 7-0 ةررككت مايو وللا و عالج ءاسلا نمتلدسهيفتملاو ىرعزالا أف نكساذا هريغف

 (< كارعلا ناس - 4)

 مملا ضب حالمدسءوهلوق

 س ,وماقلا فوماللا فضتعو
 حالمدبع :وحرشلا عم

 ل مال ماكل

 ةنعدن ىف اذك ضلاهلوق

 هيعم هأ روف اؤملا



 ف 0 )0
 ميس ا مفي فلوملا ةضسن

 سوماقلا فوءاطلا نوكسو
 نيريكسلا مم

 لمأتف ءاحللانوكسو ىأ

 ىععم ىهأ

 2-لا

 يبادمإ)' ءافلا فرح 4 ملا لصف 0ك

 2 هماس

 نا عون ص رسل نم ابهفّثرأ' ىتحاملا سوقك
 نبا لافاساوقناك ةارسلا دزأ نملجر ضامن اومز فينو لاك تاققلا سانا

 ريثك ةارسلا لهن م نولاسنلاو نوساّوعلاولاق . نرعلا نم ىسقلا لع نملوأو هىلكلا

 ىو ىدسام ساّوق لكل لبق كلذمداقتوهملاةيسنلاترثك الفاولا# ةارمدلابر مشلا ةرثكل

 دا اا انضمام ساّوق لك ةممست
 - 5 003 و و ه-

 بركس حا ااعاترللا 5 2 ةرك ذم سنع
 ص مس

 رارضنبحامثلا لاق 0 رخل ىف تالا
 <م 527 مه

 : | روما ىسقلا تامؤساملا نم + ايمن ايس رمق

 مصمرخا ىن فو نع ئنلاكباذ تجانس ةقما ١ ةرباهغن ىف ةقان ةاريملاب دارأ
 مدد و ةهم ء.وج -

 لسحتتا ىشلا نم ى ثلا زصساو زن, ق0 فوح نيوز نجت حمارا مم ئثلا

 | هيك سالم 0 نييرترتلا ا ا

 هند تر نححأو ا 2 شكا باذتجاو كلل

 نمهعزاتامامعالكخ وصمالاو هة-وصمالا ةفشحو أ لافو مايغلا صرخ ا به الكسحو

 "ال عرار ل را جاد سلال يشن لج ىمتلا

 تارا ل - 0

 كلدشل ةموشدع خ رك تراب شاي و ل اوهنماتعزتتا اذا ايتنصتما رب :

 را ةسنالا فت : ارىرهزالا لاك نوكح امفءضأو هو مر را

 ىوقتهروشقو ىرخأ ترهل ةخوصمأترشقالكض عب قوفاهضعبروشق,اَدلاو حاملا
 بيذهتلا عرضلا لصأ ةيخرت_ىلا غلا نمةخومصحلاو ذازءلدهنومستا ره لهو ا ديسج
 ىل نطدلا نعت ضتم اذ اهترض تضم اكلصالا حن رتسم اهعرض ناك اممغلان كنرشلا

 لم ,( خام مما اعنةعاوتل (زضما) ةعراضمْسملا ّدغل مصملاوتاصفنا

 را نعل لاتمأن هوو هقعلاتط مشط ئذلا عا طمو وقعا ملا هندانطم خل هضرع

 رهشدشنأو 0 سكش ال ,هملاحطيوجلأوءاملا حطم نم
 و

 ام اق نمر ش اوربا عم #23 ىللاقتامملا نم نم قجحأو

 و راسنا نمولدلا ءاملا مخ زعم طملاو بذ_-ولدلاب مطنو اناا
 ةم2 و8 بت

 دقحإو ايطم نوطم

 مادي دمام وم ةدمس تب

 ويطل نعمل خرم ادنغ هاتر * حرا تاسقارلا ترؤاغأ

 مطمو هبرش ىلعردقيال ص ماعدلا هيف ىذلا "املا نمريدغلاو ضوحلا ىف قاما حلاو

 نيمولطا.كلوقىأ () مل مم تم باذكلل لاقيو ىرجسهلا نع مط طمدقو هنن رات سرغلا ١

 حاطملاو



 2 (معسم) ءاكنا قرح 2 ميلا لف

 رايب 3 مهلا قالب 0 ا ىلا تاما مزه تاذة سك اهنملاتح اق

 ثرقلا اج ميملاو امنا راو _ ملا ةريخولأ نا ارعالا ضن نعقج الا للاعب راو

 0 هع ضن < 9ع

 امهفرعت ملف : راب رلانعدسن تلا اولا“ 2 رأوه رم ناعم و

 لاق ماروبوهوةسمافا اعلاف نم بكوك جزلاو ها
 و م

 مقتل اهدعاس 0 دول كت هلا «0 را علطي ١ كلاذدتعت

 2 ٌرم كاوقكم الو فل ًاريغد* ى ع دقو اول ا هفىرارنلا ءامسأ نمناك امل ار ءالا نا لاق

 حِرَمو قر تسد ءامرتك أخا ضان حعلا عأو مدلارتملااةدك تر تل نا

 . 7 راو كاجو

 هترسك/ذافاسي انطق ىذلا جفرعلاٌحرملاو هناديعتلاطو قروب اطر موهفاشض وَلا
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 رمملاودو ميسادرملا ع رااو ةحلبلا ىهو ةترلا فةفل ةَنرملاو ابطرهفو-تدحو

 كك لبجوخل وةفادزم نمبي رقعطوم ملا مشروع خاض ىذركذثيدسحلا ىفو عضو

 مس انج رام )اه َةَحراَمءامْ اذه مهلاثمأ ىو ةأسها مساح رامو ”للههملاءاحلاءلاقنو

 م :ةيوصولا ةيوصر وتلا (خس) أريق شنت 5 رخفتتت ناك ذأ احا
 6 ادرق قل هلع ٍىرخأ ةروصملا قلخل وكت بيذ لا فو 0

 ع .نمةدرقلا ت>سامكصحن + ا مسَمتاحا س ابعزباثيدح ىو قلخلا 20

 ءمث نم شالا ل بلقوهو زيسملا 0 م ب ل لسا

 نمؤيسسملاو اينتركتنأ يد اودع ءألا مدمن نانصلاثندحتتتلو كلا

 لاقو مطالونولالو يل ل ماعلا نير ا طع دافاو للا نمو هلةح المال عدلا م انلا

 نيامهناوصةاميرو ةخاسم مس دقوهلمطالامةهك اغلا نمو اضيأخاملاوهىسقلا كردم

 ناوضرهمسا الحر سطام ىلهاح ىدسأو هونا.قرلارعشالا لاك ةرارملاوةوالدعا

 رين لت يقال * اولعينا موقلا فكس

 ردو وحب فيضلل كنا « ”لوقراطلارشعملا اعدقو

 ل تاداو د كبااك ع مهتأتإل عوقلا ىكت ا اماذا

 م تنالووأستنأالف 5 راوملا مسلك ميل يسم :

 دييعولأ هلمطالئأ راو ا ن.زيسص أوه لثملا فو هبهذأى أ معطاذك خسدقو ١

 فصي تيمكلا لاق لامعتمالاو سعتلان ماه نبدأواهتلزها ذااضساهمسأةقانلا تحسم

 ِبّدَقلاو قوسولا اهاطمزسم #2 مو نولدتملااهدعمش م 0-0

 مل للقخ هن نمر "لا ميول ةيسأو ءامللا وءاخلا لاقي اتلز هاذاءاحلا,تحسولاو

 .و لفكلا

 ىسقلاةسختاملاو دزالان 3 لحر ةضسامو زحملاسسالاو اهل" لق دضعلاتّدحَسماو

 رعاشلا لاك هلع نملوهنالدملا] هنروسنم

 للعاءامللاو ءاصسوةخو دمة ؟نغاو روما هناي حاسمنا سرفلا ركحم

 دو

 ءاخةخرامءامخاذههلوق

 ةدحوم*ار ةروسكم ةهتم
 ءافبرتعتت تناك هلوقو

 , ةف شل فاذك ةمعسان ع
 سوماقلاق ىدلاوفاؤملا

 مسا ةخرامو حرششلا عم
 3 ءرضنتت تناكحتأ 5

 لسقف ارق شتاهودحو

 قدح راهم

 مدقت رفخت وزملا دانت

 نءءافلا ىلع ةهتملاءاحلا

 اذههلوقوءامشاوهو رغما

 تلمسه احلا لاءامح
 ها لماتفة تل اةانثملا

 موي



 (خرص)  ءاذلافرج *« مملالصف 0

 لادلابوه(تخدك هلوق)
0 2 0 77 

 نهدلابهخ مه (خم) تخدقكت سءاقتاهيشمىفةقانا |تْخَدَتو لكلا هس روع
 - || وهو فاؤملا ةذسن قعدتاو

 ا يك مخ 3 1 3 " دب 32 :

 نبا ناحدالاريسشك مر رم وحرص لحرو نهداهنح ٌرقو + هدا ريد سوا ص هخنرع

 اهدنعن اكل سو هلع هللا ىلض ىبنلا نا اهنعمتتا ىضرةشناعنعىودو َح ازملاح رملا ا رعالا

 هللا لص ىبتلا داع فرصنا الف هل“ هدو بطقو هنعهللا ىضررعه لعل خدفاطسّتمتاكو امو 0

 تلا تضيقنارع ءاجاملفاط سنم تنكه للا لوسرا,تلقف تل اك كوالا هطاسبن | ىلا لس وهيلع
 مق و

 ةأسا تناك لاق هننادمعنبرباح نعىؤرو .ح زعىأ هعمح رك نك ىسل ارعناةشناعاللاقف

 لخدالف تح رفن ةرملا تىعأ اواهلحر تحب فدلا تلعح رع لخداملا فدان د ةشناعدنع ىغت

 لاقفاذكواذكتلعفك.خأ نبا ف باطلا نب (كل لهراسو هيلعدتلا ىلصهتتا لوسر 4 لاق ع
 رعلخدالنالالحم وبلا ناك اةشئاعتلاق 0 رخاملفع كخأ ةنسا كنع عدلا ةفةشئاعاب رع

 اذكهئرهزالا لاك هيلعاخ رم سانلا لكسبل ملسوءهيلعهتنا ىلصدنتا لوسر لاسقفامارح ناك
 موه داداب نهدلابل جرلا تح سمن موه ل. قو يدمر نوال زدت تا رج ناتعماور

 رانلارصشن مح رملاو هبناجن التس نع «سلدارأ“امترثكأ ًاذانيمعلا تْحْسأو هتكلد

 هقوفةداملا نمذخؤود ىذا

 سوماقلا حرش فلاقو
 5 ءا "لمهملا* ات حْزقك

 طق وه (مح عل اوق)

 قلاقو ءارلامضب فاؤملا

 ها عنك خموسوماقلا
 ميت

 رافعلاوخرملادعمسساو ران رك لكىف لثملافو هعب :رس رولا تك شخ ركاو ف ورحم 5 سس و همم مردو عمو 5 س ص بي]
 ئرحم كاد نافان 1 اهانعم ةشنحو لاك لضفتسارممتساو كادةرثم انهدىأ
 رعاشلال اك لتس الاوعوةدنرلاخرملاو لعالاو هودنرلارامعلا ل قواخ سه دانز ناكاذا

 بق رد و ع را دو رملااذا

 دانرلا نا حرتساو كيدي , خرااولاقو نبلا قيقرلاوهو فطقوح صو. و درعه "ىلا ارعآلافو

 فارعالان ياءرسسف هيلع ليتوأ ءّركت نا حاشد ال ىذلا مب ركلال+رلل كلذ لاقي خش نم

 هل سلو هسف”لظتس ىدءامسلافلوطبو شرفت وهوهاضعلا نمخ رملا ةقتحتون لاق و كلذ

 ىناادانّرلا نوكرهنمو ٍبشُخ فو نعش قتلبر وفافدنامضق ةيلسسةنا دعو كوُسالو رو

 بدنجى أل اوقو ةخىه هن دحا اوهنح دم

 ادكع كا دةرثكانهد ىأ هلوق

 ها لمأتوفاؤملاةطسنو

 تدور م 9 د

 را عم 'هليستالو 4 رحم للغ ىدا راجي الف

 عب زاونمللب و 2 موسم دوعرداونلا فو لظلا ةغض»قرولا ”للقاهال 100

 خامثلا لاك الف اهردتشي ذك عيرأ هرب .ورط مهس ٌرماو 000

 1 ىلا هرم رزملا عطساك * عطاسميصلار مووقلا ىف تك رأ

 ار اكره قطو م وتلا ف4 نذأف ساعتلا هسلغر ةسلاىفهعماةيفر فصو ىربنيا لاق

 ىلعىأ * ةنانرما ابرمش ىلعزمب ّركواد# نزحجارلا اكو هياهذ ىدم كر ظن ىأ هيواغي ىذلا ىلاغلاو

 هينوأيامرثك وشلل اهنوعتسي مسبس ع رملادابز فأن عةفشحو أل اقو ةبانريش سوق

 تكلا ىذورغلوت اوقو ٍاوقيتسا اذا ل 1"اءارحال

 م ' مع رلا اهل ب صوب معلا فس وأم مودا لعفأم #3 م لهالاو لمع ىرعشّتسلا

 ادهدعت لوقي هارتالا ه اًضصموهّنعرس «قهلةمددخا م راه معىف كفاس“ ددبر اغا



 9 (خذم) ءاولنا رح د مملالصق

 هو

 زو ليلقئن نهشاخخ نادارأهنال” هلدلق لشي لامتاو" 12و بو بابن لثمن جلا

 سوو 7-2 هر داوم هم دامو 0َح

 ١ ةاسو 1 مظعو هيه ني ةماموقلإللاو م رن هنمخو عكف ومنماووظعلا

 ٍإ قو خديفراصم للا عأو ٠ «.اًهئاَعاصاق ىنامعّتأن# ىلا رجالا باوبتلا هضم ةقان وةضخم
07 

 ْ تنمساضيألب الا تّحعأو تنمستاشلاوديادلا تعم ربوقرع * شل كسير للا

 ْ أو ءافحملاو مما نيب لكلا فو لآ“ نزولا قرصنلارخ ةولابقالا فنمتلا لوأوهل قو

 |١ كلذ لصأو قيقدلا هذ ىرحعر لا بحشو م طضعلا ىف كاذ لصأ ةوءاملاهمقىرح ول ادوعلا
 لاف غامدلاو ملاو ا
 59 هدم ا ب مل

 0 20 23 انلاعن : كررت ص رار

 | هناك املا 00 ريعت برعلا نال مجاجلبا قامت 1 اند باكلاوةغودملا
2 0 0 

 1 ىممدقن علا مدشو سى ذبتلا 000 اتمصتنيعلاخو مهنوهرش مهدنع
 ْ م هصلاخئوش لكخو ««نيعوأ ى الس ع مادام» 00 رلا لاماخم وه هسو #8 سام

 || ىثلاع ةدابعلشعاعدلا يدها ىو هم هفاص نمىأ ىلع نمو ىبق نمو ىلق 604

 || ضحمومهف فوعدا لاه ثح ىلاعت للا سهل اثتماهناامهدح نب مالاً ناكاناو هصلاش
 ا 0 أاعدوهاوس نعدلمأ عطقهنلا نمر ومال | حام ىأراذا هنأ ىئاثلا اهصلاخوةدايعلا

 اذا 00 و اعملي بولا اوهوابيلع اولا ٌةدامعلا نم ضرغل|نئالو ةدامعلا لص و هاذشو
 || مهي ىأسانلان مدع هءاجدب ز ولأ | رام تناك اذا مانت لب ؛او رومالان مالئاط ناك
 5ك معو ادت

 و و

 اماذاصلق ىئاعتاب اننا سيرا ذهلوتب 0 ٌّ ' ار عرفا بسلا

 5 ىودو ل مذ موا ملحد ةملتعلاخامل ٍ
 و ءعوم 39بيو

 , نرحالا ىلا قياس د اف م امأ ذامهلك ءاندم

 ايل الا ند هريس تسكعتو تلت قانلا تحسد داك عب ةموخداقمو

 2 ىنبلا نداقلاو اياز ملإذلابو اهريس ف تسعاقتت ل بالا تحدت |

 انمشدامتنايقلاالهف #* انيلعالهج ىجلا داق

 نافل اكو
 تيتفالو :لايرتل 5 اخاسفناان سه ىف ىرتالف

 ريسخ ىلع نواعاذا هخداسيهخسدامو اندمدخ ده هخدمدقو ةمانلا ةئوقملاحدملا ىارعالا نبأ

 ةفيشح أ نعّربلا ناّمروهو ملا راين قر هلت لايت ك لا ذاات اوكسيخملا (عنم) دا
00002 

 ىدناالا صنت ىروت يلا لاشي اه عنوستماتو 1كم لاو با عاطافول قحركيو



 ٠ 5 ءاهنا يزح * مملاو ماللا لضو 5 1

 لاقباط لوقت ةماعلا منار كسىرهوا لاق ىبرعب سن نالهيذوخأ وغفل

 كقتبتسلا لاو رصشلامافتل ناك اذا خالداو نم ذوخأ موه ىمدالا لاق تم ناركس

 انانافثندحلا ىو ولالا ناس د د ع

 اور رنا للا د 0

 ىغولاق قاتلا ءاوعفتراموق لجر لاف مدفأس انلا 2 هب واعمُب دح ىو

 ثيدحلا هلمو عضوم لبقو لف وول بوسا وهران اومالكلا ىفةنكللا

 0 بفو كيلا تي رست 8 ةيناكل هيف لجر أف اذكو اذكعضوماك
 دو ب

 اةيددت ” عبق ماين الف ئطلتو هبهتيمر عيب 5 يمارانالف تخطاو 5 راخطل هخلطلبئشلابهغطل

 ىأأا نجل هلي رشي هنلطلو _ لكالارذقؤطل ل جرو خللا ةيقبةحاطللاو .لطلا نم معأوهو

 ترذقنو تست ىأ تلت تح 0 رتةملط ىنأث يدحففو 4# ل وثّولتفهي هنول

 ل أ لكزيطللاو ناّطل باو ميفرخال أسأل جرو رذق ىأ عل لجراقي عاجلاب
 . انعاوتغا لامس ؤاريسيىأ رم نمانطل تعمنو ليلقىأب 5-5-0 نمؤسلءامسلا ىو هنولرخب

 وهل قو سأرلا يجب برضوهواخمل هلي هسئأر قوه سار ىلع هجفل (عنو مك

 هضكر مد-ةئام ظفل ىلعاذفل هلي ريعبلا هع اواصعلاب سأرلا بردي مس ضعي صخو مهعلاك
 "ع

 دشنأو همطالا ل هالو ملا مصل ؛ماوماطللاخامللا 6© ه:ارو نمدلبرب

 حاملا 1 حامل لق * اربااماهنخروأت

 نبا لاك ةنينح ىأن عقيل ذاو (لا) همطال ىا هجالو هخناللاّقيو همطا هو |

 هلصأو لاق ةَحالذيدوأو سدهتلا امالابتم م اا واوهشلاناباننضقا ماو هدل.سس

 حاجوعالاو ةعسلا ءانعمو لاك ل عفنلا نيع هنمتضقن مال ليقف ةهثالثلا تانىلا تاقن خال

 با,فرك ذدقو ركشلاريثكلا قياضتملاوهو ديدشتلاب 1 نعسلعت ىورو
 فعءاضملا

 هذولا تمو هعضوم نم هعزتنا امه وهم ئذلاّعَم ١) (ملالسفإ)

 هسنذرراذادار كا _خمو اهمكناختماهضعتأرملا حمو عفر مو هتعفر هتتكم عاضترالا خملاو
 مدهتدقو ةغل لحمل ااا راكتيسل نمو يشاع ترا اا تعم ضرالاف

 مظعنمحيرخأام رماد ردنا لافو بصقلا ماظل قل بيذسهتلا قومظعلا قنرملا 2

 نم مهسأوهبرعلا لوو حل ااهعمج ةنمتاقاذاو هنمةفئاطلا حا اواخيو ةنخم عماو
 هغضوم فرك ذ,عر دنا ةقورملا فاصقنا فصقناو حل عار دنا عر اولاكو لوس ىأربولا خخ
 لملق ّنهْخاْحم اناع رع قوس ءافستب .اورىفدنعممأثددح ىو نيفصاب ر يسكن ا فصقناو



 ظ ١5 حض ءامللا فرج مالا لصف:

 ٠ْ محلا ةرثك وبلا لاقلاو برضلا ع ملل ذخالل لابتحالا ب ا( ا( (ماللا لصف ])

 ْ خابللا ىلا ةبونماهناك ةماحولل لا عش ملا ةينك خا راو يأ لج دسلا ىف

 ْ رح“ ةللاو بارم خطأ وماطللا حابللاو ةضالو ءايوس مسجلا ةيظعلا هلي وطلاةأر ارملل لاقيو

 || لكأ اذاّدم .طايملا 3 ىلا تاما ولسا قروب هيشاهقرو ملظعأوأ يانا لشم ةيظع
 د هيو هأكح نطبلارشن ملا هيلع نرش اأو سطعأ

 ل مذ

 ْ نيو هنطا قورع مرت # مللا لكأ أ وءاملا بمشي نم

 : قمر مدل ةلبإ كه ىضورصم د سعد م نمانضاينا هراعلا فربخ أو لاق لالا رش نموهولاق

 رغهلو لولا لاش ماع مث وهو لاق فلاب وشر لاعرمالا ى متةركشلاد يدر مةلارودلا

 هرم 'ان قعر هر هشرشتا داو سارضالا عد -وأديحو هودي رك ةناآلا ادحول> .رقلا هيشيرضخأ

 هنا يعز 1 00 .دزيسج اهنمحوللا غل سفاحاولارسشن و لاق

 تدل فرك نيل واد اواعولارافامعلا ندب ءاملا فالعجو ا ديد امك ناجو) هنممع ةادا

 رحشلاراكن م يهورصمةربز<ان ا اهتنأ ارد ةرصشلاةذهو رثك ًاالولقأالوةنس* املاقالعح نا

 رصمىلا تلق انف ضااو لدفع تناك ةرصشلا هذه اوعزاموقنا امفامسمحعأ او

5 

 ملو كنمملا فلن ةتفبللاو ماجا هبا ىف باش علا زاطببلا نبا هركذرضتالو لكٌو تت زاص

 دشنأو ىرجهل !(نعامهالكةيبرطت كما ]

 ٍدْصقملا ” كرما ا 21 تل 0

 دقو هيدرات نا 2 عدلا نال و تافصأاىفلاشملا اذهدي ومس
 9 مم

 كو نع 6 هدلحر شقوهل كس ىأ طولانهْضل لاقي قشلاوتللاثسللا مدقت .؛
5 1 5 

 دش اهناشجأ 'تاناغوا هعومد تراكصادنو 3 ل صمرلان متقرلاا

 الف هننعد علو 2 انلجااماذا زيشلا قريخال : ديننا

 لاكفنالاّمللاَو صمرىأ

 هيلا مل تاعجو « منا هادا ٌتلاكاذا ىتح ظ
8 

 ُ وس سو
 ساسعنب أ ع نعاني دو ىرعزالا لاتبشتْؤمرصشلارثك حلو :حالداوو ةنغلا نم هننغتدارأ هنت

 هءاك قرعت لاق حالذكموي ىداولاو لاق مرا فدانا مهارب داكباوربع اولا ةمنن] ةرهف

 ىرغزالا لاهم فلا و عملاوهوءاونللاوا"* امتالا ىلا هه بهذ فلا جو عم ىف فش حالوهامغا

 ىداولا فوحاو لاك قسعىأ حال فو>لاقهنا نار ءال ا نما ن نعىور .ديدشتلا ا اورلاو

 نامت ومالا ننال ةنراع "ةزقود هرم ةرثكسا حالم قياضتم ىأ خال ىداولاو هلو عمو

 جما 5 و ةلميملاةالابكو ريهناف فحصل ةفاذ_هريغلاف نمل اقوة تا

 هلوقامأف طاتخا ىلا ا ًامهيلعلا ل 1 د هنمو ل قع طال سال ايست مههبال ظلت ىأ طلمو

 حرش فلا ءاحلنالا ىلا هلوق
 هذ خل ىف بهذس وماقلا

 اندنع اذكه ىلنالا نم

 هر وصقملا لالا ةكسلاب

 نم تاهمالاف ىذلاو

 كا و ها ملا ءاذنالا

 لعفأ ىلءةروصةملافلالا

 وهو .اوةلوءاوذلل | لسادب
 ,ميعصم ها للا وعملا



 (حوك) ءادلا فرش < فاكلا ل صف ١4

 اما كك 11 01 1151 م ىلا ةناقف ةكدسلا نمر“ اههنعولا يضر نيساوأ نسسحلا
00 

 تذهتلافو ةنطيندادغسق وس حركلا(خ رك )ةق ةقدصلا انا لكتالتس لأ" آتلع
 9من ملا

 يذلا فو ىراوبلان كحد ةدحاركلاوما وسلا رخاعطوم ارك اودغن رعترغي

 هنم؛ئثوأقلخلا هس راكلاو ةيداوس ضرالاىلاءاملا قوسي ىذا لجرلاٌحٍراكتلاو ةحاركلا

 لاَعس :وبرعلا مالكف ل خدوهو ثودلا ناكل ( منكحا) :ليهلاءاملا تانقدقو

 ىلَعْداْضشك ل بقبر 2[ناخبرعلا مالك نم نسل ناضذكلا ثدللا لا نلف طك ءاشلا

 نانحذك نآلف لا, نأز وجو الث فرحو وفاموبص نثكلا ناك اىرهزالالاه لالعف
 لاثم ىلعنوكيدنالابر عنو كين ازوجيالو ىتانروهفةملصأن ونلا تاعجناو نالعف ىلع

 ةضرعتسلةداومةنذشكلاو همهفاف مع ءاس وهف فعاضملاريغفنوكمال لالعفولالغف

 لاق ةسصخر ةسط لكؤت وددعس ى لامرف 2 ا سلال ديجيتال عك (

 اهارأامو ةيطبناههسح او لاق اهب تعمسالو ةْسك تًاراخدع_سى لامر ؤتقأ ىرهزالا

 تومسةرصنلا لهأو للاى »و لام كلذك اهرسسفو ةدسل 31 قرون دلا ذو هلم رع

 ش٠ لاه فيتو هاك اللا ةيرسيلمشكلا (حمنك ١ معاها مشكلا حالما
 وس لس مسمع 0

 ةديزرا ةميفكلا 2 لا عمشكلا نا نيرصبلا ضعي فربخأو لاك ةمطمنامسخأو

 ْ لاق ديلا دوحأ نمءاضمس ءااةعتجلا
 ف م 67 8 مص 9 قلع اه ج07

 ريمال تي ٠ دهأ رفق ةكب رت 27 . ماك ىلا ضب هناك اهل

 ربكمو هفئايزمشاذاااك ١ك 520 ايه 06 30 هنرضاذآ امك مش مكب ارتويأ لاك

 أ هنو رطل وا خاكالا قو كتارا عقر غلا فوهات

 تونا ككل و ةصنملا ىلع سورغلا سواح سلج مثل“ اسكسلف شقدلاونأ ىحاخام |

 هلؤقو مظعتلاوريكلا خاكلا سابعلاوب؟لاقو ةمظعلاو وألا نم
 م9 مى ه ه2 اسم مث دود هاودمعوس 9و يو

 محشلابحمهتدمواو ا 2 د ابو مابا اذا

 ريك هفئازبك حاحتلا فو ابكت أر ربك كامو اودازتلءقواوداز واور عدها نعمل ف 2

 28 لسلام ىكلاو ةيفانح أن نعهذهتارإلا اره يح كا ذوناعمر تدب مركلاأو

 همم و

 زيخ ”ىارعأ ىلا بزقو بزعممدالا معو 9 ئاكلار واقيقردح رخأ اذنك مكب : هلي ريعبلا

 هن سدير تمكين 217 م خاك هنا تلعدقلاهقف اكل بقناذهاملاقف هقرعت مف اكو

 مضلانخ وكلا وب زعم ىدراثوهو وك مسملاتيلا لاب وةلظم حاكم 06 وك

 ةش رعلا نال خاكلاوخ وكلا ىرغزالا خا خاوكألا عجب او ودك الب بصق نمت
 هذختن روطاتلا كاذكو هعوزز ظنح مف نوكيوهعرز ىلع عرازلا هذنتد عن كل

 عضاوملاو نامسلا دخن ىناارضقلا 6 َنولون ورع له اوناتسلا ىفام طفح
 م

 لصف)



 ا“ 2 (ثك)  ءانلاف رسم فاكلاوفاقلالصف

 ريفقلا اواصعلانهسأر نعهتككصاذا افق فق لح 1 ىمصالا كلذكا نفق هنن اصعلاب

 مهو 372 2و

 انفك ضمرعلا متو 2 اضحوامو اء د 2 دا افق م_ةنهنق تاقءاملا حو

 بصير توا نمرجصل ماعط ةضيفتلاو تلا عقصلا نومي ولا لحأو املا هجو نعورسك

 للعلا تنأو ةمرهلا هلا ةسفقلاو ةرداحلا ةنسملا ةأرملاخافتلاو هثدشح ىلع

 اذاةس"ذلاكلذكو متري تمرعتسسا ىا مسا تحن لاق بئدلاكاذكو تمروسا|

 ك6 ريدملا ةدش قلو لتلاو سرابلا ىلع سباسلاءبرضلا' علا (دت). داف لات دارأ
 ه0 ديم - -

 الق لقي لق لمقو هعطقخالقوهراخهتكقبءردهربعبلا لَو 5 داعر سج مر دهلاّلق

 هفوح نم هعلشهن اك اردهردهيل عج خالق و القوشو هن ودم نع روس ةواحالق و

 المصل هدو اريدهرده لثم ل عف ىلع ب ناسا ًاءارغلا لاك هربده لأ خلق لسقو

 يحاك نورملا هل و ةساهلا منضلا َحالقلاو لَملاَو نسما اراجلا: لقلا ضو اجل قو اعجبت يبن و
0 

 ءاج1لا وءاملتارلقو لق 20 نسملارامعلل لان و موز لا لتبارضلا دن ءل فلل لاي ودب رض

 تيللادتلاو

 78 نم ه2 ووم بس سو

 نك ا انمتامدوانلاوم افيكحأ

 ىمصالادشنأو انلق مليلة ةاعلقريدهلا علقبمت اكلعفردهاذا لد الا نم لفل بالا

 ىدعسلا نزح: حالقو»و رعاش مس امضلاحالقلاو * اهلاوشاىف ٠ ديصلا ٍلوعفل القوي

 : لئاعلاوهو

 اماسي 0 + امسقم ' قاغب ىفخالقلا ان

 لئاقل وهو القلاب قلذ لدا هش 15 رلاالج نب انج خالق او
 الج ادوقأرئانخولأ * الج نب بانج خالل نأ

 درك دىذاا ىترينا لاك ناكم لكم ىر هنآ لجل داك نم لكو فوزعمر وشم ىادارأ

 ا ا وىرنعلاحالقلاوهامتاو ركذانزحنءخالةلاوهسدل ئرهوملا

 اهسقم بأ ت مبلل نأ لاه تن نم اولاقف موب لزنف هبلط فج رفلب رهدقناويرنعلا
 و دو

 نمبرش فضلا (مفنق )ب رب ريكو هفنانز زمئاذااخاك أ اراخاقا هفناأ ًاىصالا(ق)

 لا ةيلنلو ادمان ركن اسنالا فوج ( حوت )أ قاوم

 ل و ءادوس

 م 7 و - -ٍ ه م 2 5-1

 اسمطاهاحدنمموحتلاىرت * اسدنحا خاف ءاشط تل

 : عاركنعكاذك حافر رام سبل ]و

 لك |ةربرهىلا نعش دما فو مان را مك ((فاكلا لصفإ)

 (6 برعلاناسل - ")

 ع

 ىلع ضمرعلا ترسك اذاكاذكو لاك اخدش سأ ارا ابدا اضرع“ ءيئلااكا

 ةضطشاذكت وصلا.هلوق

 هرامع ادكميو طوسلاب

 ويعم ها سوماقلا
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 هَ اغلا اهدافك :ىرذنملاهشعمسأ ا ذك ىوارلا لاك قه ادا رفلا بيذهتلا( قت )دحار

 تذخأ تخافو هح رت حاقءارفلا حافل ثم عطساناخو وف خف وح كما ع وف .
 لجرلا حافو تحافلثم مفتوح وفتة سط مررهنم تخاف ىعمدالا كلذنودتحاووهسفنب
 خوفي هسفنُثَدَلاحافو اضياةارلا فروكذ موهو حبر رهنمتجرخ نيف حافأو اخو خوش

 شمل افتحتف تصتفاذا ةحافإقزلا تن ارفلا توصاه ناك اذاخ وشن حي رلا تخافو تّوصا|

كنعفأو برهلخادتلطاذا قزلا تفل لوقي ةس رعلالهأن ماكس تعمسو لاذ ةحر
 نم

 دووم
 يفي ناسنالا خافأو ءاملا فر وك دماضي أ وهو دربي هراهنلارحنكسي ىتحمقأىأةريسهظلا

3 0 0 

 انوفوفتعبرلا تناوب 2 5 تاقتوصلا لعفلا تلعج ا ذادب زون لا 0

 نيرضنلا لاو توصلا نمالاهدع حررلا نفءاحلانح وفل اامأو ترض هير عشناك اذا

 ريردشنأو 0 رهنمح رش ةءادلاوتاسنالا لاداذا لم

 لاوتالا شتم ولا وسن, نوبصليمزاهلاَّلط
 نإ 7م اال

 : ! داير جس دشنأو تقزوأوتءاش أواهلويةقانلا تنافأو را حدا اداداوب .خاخأو

 .ثللادشتأو ة هح ركلاكلعج نيل و هح ركسلا ةضلا ( خف

 ادب دارأ ىلا يده 10 ةمرط عمة ضق فدو ظ

 قوز رفلا لاق هدي طقسيت ا ةخافالاو سذهتلا
 هانا 2 ؟نعكرد قلل نك ؟لوهنع عردلا قلو اغأ

 'دشنأو هتعتصاذان الف نمنالف خاف ب يذهتلا هديف طقسف هنعّدص لج .رلا خافأو

 الامناهانرشدقانؤأر 03 امل طلتا حامر نماوخاخأ

 ىلارعالا نبا ةصاخ حي رلا جون عم ثدحلا ةخافالا ليقو ارضع أ يف اثأو لجل خا

 رحلا ةضيقو تح افك اناضفو اضف مت ةسسطلا ةحئارلا تخاخو هترثكو هجيرخ عاسن لوبلا نم

 نكس تح مقأىأةريهظلا نمكنعرف 3 ودعم نكسام لكل كو نكس لل اخاو :واواغو يدش

 هدسنا لاق هيما أو هلرخ كوهفافتلاتامنلا ةْحمَفَو ا

 0 في و ا اة ”ىلعو 4

 اصعلاب



 6 ظ (مشنف) ظ 0 «« ءافلالصت

 ممل ”ىرفلاىل طقم #3 لرد د
 - يللا

 ديز وأ تا اذاءاكناينيعلا تفضفنا لاقيو قرعلا حضفن و يملا, تمضفن ولدلا فلي قدقو

 قو تارشوأ نهددبف ءاعر لكون طبلاو نيعلادحاوامهوأتفاهتأتفوةفشفهتسعٌتف

 هللا لصىبنلا لأي نأدادقملا تلأسفتاًرمالجر تنكل اك هنا هنلعهتلا ناوضر لعشر دج

 9 ريل ستغافءاملا صف تيأ اراذاو ٌكربك اًرَملسغاوأضوتف ىذملاّتًاراذالاققف ملسوهسلع

 ِةفَنلاهل لاقيولدلاو لاكءامملا نم هسفام قفداذاولدلا ضفناو هقئدءاملا مضوي

 2 ا ل ا م ا 6 :
 لاهو ءاناال ا ىف ضيفتف قفدتى آول دلا مضفت ثبح.لاقتف الالفي

 2 مسكت اذا مضفْنتو :نوراقلاو عمدلا] 1-2 ءاكبلا ةدشوهو ضف اذا تكاسناسنالا اني

 هك هفامل.سد وقشتمفن دامو معطي ءاقبسملا» "ئئاهفوينرف

 لثمياهشلاو يَ كااوحاصتل اوراَضَلاو مّصلاهإمو رامسلا لثمضسأ اوهقر توام

 هج” رس مد

 انف هيف( عقف) ب اهَلاوهلدقو قدملاوحالذلاوحرز زملا وهو حاربلا كلذكو نيشلا مضي ظ

 ءاملا ىحردحأ طبقلاو اضيأهتعلسو هّحضو أ اذا < ا 2( عأهتاومشغتك | :
- 3 

 ومو

 « لبق بطقلا ىلعٌترادأك اردد 2 هلوقهنموامهنم ىلفسلادملاو

 020 0 ل

 هش ئنلاسسأرعفو دنت لانو اسد هيف 6 زوللا حدلفلا (خن)

 هقثاصعلاساباكب رضو»لسقو ءامداالو نيب قشريسغنم مدمظعَتهلاثملا كل ذىلعانت

 دقو متفوهو اعف نفي كفرقلوَذلاعقاوح لو راو لالا هقشلوأ

 ايس

 ْ مينفتلا ةادكو الوعر ريل اح 27 4 لا نهانا 27 ةيورلاف هييحفشو

 ا رلا نقلا اهرهقواهل ذأ ىأ ةرفكلاّقفام_نعهتلا ىضرر <تركذو ةشئاعشيدحفو
 | جئلالايو يتلا لقوحلاو حو رفلاكنوشع خوشلاوىلام ةأسغاتلاقو ف رعضلا

 ل لاقيف.عضالو قاريخى أنش بغا ذهدربةعتملا ثيدح فو عينفاشيأ

 ' اريسثك م هسأ ريش ومسادعأ لذي نعتاكاذا ملارسكب ممم لجرو هل وهتشدش ىو

 حالا لاف
 < ود هو وو هم 00 سوء

 حرصتسمالثدح مم هاب # 8 شي نأالول هلل ١ ا

 0 م و ع

 ع او هضرا مسهماهل 3 زيقم ىلإ ءاوقالا لعل

 <” 6 هج

 «ييصأو ىذصلا نعىدصلا مأ#
 2 5 هع عدو زا

 نععالا رز هلازو ًءاشنف هضشدفل اب سي دبتلا (خشنف ) هتلادا ىاهندخفو انهن هوو ظ



 ١ ءافلالصف « حرفىالخاء  )فضم( 

 خشب ان.حوانابح أ لكز وب * فرقا س اياك مهسدو

  2قا زارامال ير 0 اناؤسدد ىذا حف تقاس ل١ يو 5 دس ا : . 10 ا

 ت7 0١

 لاقنو 0 فراس 0 يي 0

 ظ | ١ 0 00لوع دلل اسف ملتعلا نع مستو نصف همدق تذئسفناو نالف عقو

 زخسفني ىذلا فيعضلا خسْلاو ا 1 تر املا نصبصتو اهدلحو ةتملارعشلالا

 لوأ وأن عون عدس سضتومعلا خا دقناو ْمَسْقنا لص اذاوحللاو ةدشلادنع
3 5 00006 2 - 

 ا 0 ةوهفاعسشمار وشو ةسملارعشلالالاّشالو رباطتو لاراب ضرعسفلا ضر

 حاكتنلاو عسسل مسفنافحاكنلاو نيعسلا نيبْعْسلا تطسفلاقبو 100

 ه وس

 ملسو هشلعدتنا لص ىبنلا باعصال ةَصْخر يلا سف ناك ثيدسحلا ىفو ضقت افهتضقنىأ

 ٠ 0 اهرب مجدوع لعو ةرج إل مهيودشقت ودهلطم ., الأ اىونوكيأ اوهو

 هتحام ةانرال ىذلا مسا تديل اولقعلا فيعضناك اذا ةنحدفو سف هبفو هنمسرقوأ

 ا هولا ذا كاذو لدا رج تل اوسع هبسنن رقلاّحسفأو هقرفىذلاحسفو

 0 2 و 0 ااا مطللا ل ب را داو وأ نعت ضعستو

 اسعأ 2 اورو اولظو هفاوذك اضف مشبمعل فتامدصلا 2 خف هل كر ذر مخ

 لاش «واغتن يمالا كلذ نتصل قيدلعتتنأو: لا نعهلاغتلاْمصْقلا ليمتنبا (, 1

 هموصتماعنلا نسف متاعولأ شقد لأ نعداصلا كح ولصقم نعلازأ اذا اهضسفومديوصف

 هعضتفا وانخف هع طلاس رلااوس فوح ات كرامتك حفلا( ضف هي راذا
 مم رود

 مضتفينأ لصوناحدوقنعلاْمصفأو حيفنمن ايجبلا مايد سوما هيب شعار دقتو

 ا بنعلاريصعْمضُلاو اهخدشانضفاهنّشْفب ىطرلا نم اهوو ةبَط اضف هنامرصتعي و

 ش تصضفو حودشملاوهو رانلا هسقن ريغ نم هدحوخوشغملارسبلا نمذخي با ارشاضت ا وهؤ

 نمز بهذ لمس علطامللوقي ب دس يضل ىف ب ”حارلا لاك هتْمْصَتفاورسسلا

 هب لة هنا عملا 0 وضفملاوه مسهضعيب لاو هسفلاهناكفبطرأورسلا

 ةضْضفلا نملوعفْحوُمَنا اوه نكلو ئضفلا, سل لاقف يضفلا نءرعنبا لكسو هنضفبف
 هيؤضفي رجة فلو ثيدحلا ؤزيضفلاركحصذرركتدقو هْمّصْغف هيراشركسدارأ

 مضت ا دةف ض رعو عستاى :لكو م ميضفلا اهفذيفب ىلاىنا لا و ففحن ورسسلا
 مدع

 لاق ةعيساو هضم وادو ترصعناوت قنا اهريغو ةحبرشلا تدصَتناو

- 



 مل الا ندحلا اداولاه عالقاالو ةحرفابم ف سل لوقن مسرفاهيفامهلوقو امانأرطملا مودي ١

 (صرف) . ءالنا فرح + ءافلالضف
 شلل 5

 كى ا َرقنالفمهلوقو * 3 + رثلا ىربنمنيذوذقمو#
 وم <و هو 9و و عمرو

 اذاهموقؤعب ركن زا لوو نرقاو رملااههيذ هلا 5 رينا بابغلا

 مالسلا هيلع ميهارباداو نم وّرفو هّتماركىف ةغلابملا هجو ىلعرغصو هنوهركموهنومظعيا اك
 داو مالسلا هملع مهاربادإو نمناك خوَرَكناانغلب ثدللا لاق حوَرْف ب انتربرهىلأثيدح فو
 رعاشلال وقامأ او دالبلا طب .وىقمهن يذلا مدعل ادإ اودددنعاع وهل سل دراكو لععسا اة

 يه )5-و

 اراغصا يان تناكولو 95 لك 1خ وزفونأ لك انناف

 نوكسحرا| ْمَسرَملا ..( عرفا فيرعتلاوةمدعلا ناكل هفرصي لف اب عارم

 موقءالوهةينحسدااخلافو ام تافوأوام_متاعاسرابلا ولمللا مسارف ارفدس الكلاتافو

 نممسرفلاو رابنلا نملسللا ذخأ, ث حلاق مانالا مسارفو رهذلا تيقاوم نوفرعتال
 هبجاصن الكادي ىمسة تسول اسأ هنالث_مسرفلا او هئمذوخ آم ضرالا ىفةمولعملاةفاسملا

 قو برعم ىسرافمسارفلا دحاووهو نكسياكح كاد نمحارتسساو دعقىسماذا

 ىارعالا نباداكح كلذ نمسارْفّلارمشلا مكملع سرب نأ نيب ومكشي م ةسفيذح ثيدسح

 ىضرب اطل نر ع عي لجرّتومال اًمسارقرسشلا مكعب صين أني وويكشامةباور فو |إ]

 حسرفلاو مسرف عطقللا الريستك مادتىث 1 ليم بالاك ريشلا هكلعٌب ص تامدقولفهنعدنا ٍ

 اعرف كترظّناو بلسلا ى عدنا خسرفهسفةسيرفالتلا ءيشلا لاقنو ةحرفلاوةحارلا

 كا اذهنمذ_خأزسسرفلا نأكحوالي وط ىأرابنلا نموأل بلا! نم

 مسرفلاو ضامالانم اهرغكلذكو تدعبو ترسكنا َْصِسشَر فاو ْتصسَرفَتَو
 د هدو

 لاف سر فاه من ناك الا نيون يبر طم نم سان ارطمام دازو لاق رابنلا نمةعاسلا أ

 نأنعلاو مسرفامفامنيعي اماناءامسلا تيصعأ نرعلا ضع: لاقو دريلاراقا لا
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 ىاز جس رفا ض رملا نع عسرغلا اوقنمن وكس ى أس رف كاذدعيدربلا ناكسانلارطماذافدريلا

 خاض رملاو ٌحاضرف ةوةحاضر رفمدق ويا هر ا :نضطترقل !تايضو رغلا ( حض رف )| دعامتا

 لجيلاقيو مهللاريثك نبلغ ضيرعخاضرفلجرو رصمنلا نمبرضوهليقو ةبنفلا هللا
 لاجدلاثيدح فو ةشيرعةوَك ةخاضرفةأسهاو ةغلابملءابلاوةّخاضرف: هاو خاضرف |

 ودوم 5<

 ةرمو بشوسلاو حضرفلا برقعلاءامسأن مو نيدثلا ضب رعةمنض ىأ ةخاضرفتناكه مانا

 س ورم 8س

 ةقشحو لاه هلجرلا ىعستو دعني تدنئالو ءاتجلا هللا هَ فلا عفرفلا ( أ رق فرصتإل
 حاملا لاق تب ٌرعةيسراف ىهو



 * هردض )0

 فاؤملا ةخيسنىف اذك لا
 لماتف صفقات ىناثلا هرطشو

 هكرتاذهلوهإص أر رحو
 اهفهيداعك ىذتىهدمسلا

 مالكن مهتعصولا دنهل
 ىيعم مأ فلوملا

 (خرف) 'ءاكلا فرح *« ءافلالصف 5

 لاك روفصعلاهل

 -و هلم هور هدو

 قنقنمْح رف لك ى نكت مال اه 5 ىلا واعم نعانفشكن هنو

 5 مرس ص

 مجاجل حار ا امم 2 سهاعله بف ضل ان جونو
 ظ 00

 لمقو طيامدعيقاقشن الأ ماذا حررلاحرَ رملاو سرفلا غامدمّدقمٌح رقلاو غامدلاهب ينعي
 اذان بح اوهفرذسلا مادام عرزلاثسللا اخر فت رفأوخرفدقو ناصغأ هتراصاذاوه

 عج نعى هنأث يدحلا فو تن ار دبش عاطاذاف رتل وهن ةقرولا نع س1 |قشنا

 ل موهوهبحدقعناو هتبقاعنابتسا|ملينسلا نمخ ورَكْلا لاف ماعطلا ن لكما خورلا
 < ءهع

 موقلاحرفآو هابتشادعيهتبقاعت نابتساخ رفو هالاحرفأو انا تالا نعدممن

 ا دا سلا جا فامال هر سخ جرشأوممأر رهط |ىدلا كلذ لاه مهرساودبأ اذاءهضس
 دوم 5 8330 سس

 8 حرم اكك عرق نع حرضل ىأ كعْورَح رباع عزفلا هذخرفأو عورلاَحرفو هحر

 ةرمشتنملامهلاثمٌن مدسعوب أى رغزالا كشاج نكس أ نالفا:ئاعور حرف أوةضنبلا را
 -_- ووو ةرمهر

 عزو بعر به ذل لوق. كعو رح فز مهلوقنابحلان ءفوامن ادنعيركلا فشكىف

 كانبلودقْكءوَرْح رفا دايز نباىلا ةيواعم تك ث يدسملا ىفو ردات ام ىلع سل سهالا ناف

 هنع ف شكتاوهعورجي رخاذا لح رلاداًوْفَّح َرْكأو هريغا لون ف اخي ناكحو ةفوكلا

 فلك :الا خارفالا لص واهنمحي رن خ رفلا نعت ملفنا اذاةضسلا حرف" :6 عوفلا

 لاقف عملا فهتفرعملةمرلاوذهملقو لاق اهنمح ركن خرفلا نع ضاقنا اذا ضسلا حارا نم

 ةضيبلا فخر فاكةاؤفلا ف عورلاولات + ُبَرُكَلاهعوُرِنحْسَرْمدقئالذَج (6) +

 هلطابعورلارتك أحر رفأف وتلا 00 وْ نادال لقف لشن
 ا 0 ع دوو 0 9و م

 ةكزاوبعرديت عرلاحرفو بعذبو ور نكسينأ هايعداذا هور حرف دسببعوألاقو

 نكن ارت رفدقديدعرلا قرشا لاقيو ىرهزالا فيعضلا خيشلا كاذكو

7 - 11 

 اونو مالا ما اوك ريت مان ارامو )2

 عمساذا فزاوهلا ودب ابعمل قو مهفعض معا روع اك اوفعضاوخّرف عمر وصنمولأ

 لاز اذا ليجلاجرشواخ .رفخرشب اهب قرا ىأض رالا ىلاح رق نعل طلاودعرلا هم“ الاب حاض

 طفل ىلع مرقلاو ضيرعلا نانسسلا ةسنرلاو لاجرلا نم غدغدملاّحرقلاو نأمطاو هسعز

 1 : رقاا لاصنلا هلا سنت ةلهاحلا ىفثاك هكدنعلا

 نيدو دقمو

 05خآأإأ01111 77

0011111 



 0 (حرف) ٠ ٠ النار + ءافلا لصف ل 8

 ىفالافد العيس لو روسو الط ضعي هبضعد سرج نم فيف1لاو لاق ديد سفن

 0 رع لبو ءلا 0 وكم تأ الا 1 طاغاذزه 0 و

 ا ةرذق فو كذآ ماو 8 ل

 - ا 1 5و

 ترد حلا 0 0 3 شو ماظل

 5 ى ه- همك سوو

 مد 2 هموم 2ه-و

 ديدحلانوثلاو ساطرقتلا ءرك م ةويفدفلا ا طابا كرك را فكل ضل
 اناا املا ا

 هنرتبل لسوف لا تار 9 اويبطروخوةشالشاة زيه ريح (حض)

 ركشلاتابنلاون اوما نمريغص لكى لمعتسا دقو لصالا اذهرئاطلاداوخ را 0 رف

 قفنأو ىل رعالا نب نعةرذان سرق أ و ارفأوح رفأ ل لقلاعجباواهريغو

 نا رذَتلا نحرك اوف ا "اكرم اةذحاهفاوما
5*0 

 ك١ لاك نا رفو حا رفو ارثكل و

- 9 

 رفح وسلا ىهوادارد 5 حرر حاجدلا نار ةكاهعم

 ةضسلا تَحرفأو ةخرف ىثالاوخو.تلا لك مسيلكا انافراتشإو وهنا لوب

 خرفأو هخرفحرخ سلاح رفأو حرفا هلراطخ رفموح رشم ىعو تخزفوةرئاطلاو
 "ليعثر دح ىفو حخارشللاهوذْختا مانجا اوُحرْفَسْساَو كلدك خّرفو ح رفاذرا صرتاطلا

 امة واعفتن ا لاهو مهابنف هنعدتنا ىضر نام علق دو عت سان موقان ا ههلعهتلا ناوضر

 مهضعيلاقأك رب ريثك  ىشابنم ىلوت ةندفاوصبةوواتقتن ادارهّْيَش 1
 ايد كافل تر فاو تختفو تضادو تجاه هْنشف ىرأ

 - نسرشملف هرب دست :هلءروك ا لعفاالد رجذم لعفب اضم .بضنوريتألا يابا

 م ه6

 نودبمتعا هجر الفالاو لوألا فذخ اديز تب رضوا تبر يرضا ديزل ناك

 نوكل طرشلا باول نوكس الو هلع فوطعم نماهل بال ةمناشلاءافل ا تالرتدقتل ا اذه !
 رعب دح فو اهمأابتخرفأو خرفلا نمتلخاذاةضسلا تخرفألا قوم كاذك ىلوالا

 اكسمو اًرقم ,هذذتا ىأخ ّرفو مويف ضاردقناطسشلا ناف قارعلا لهالا و زهق مأشلا لها اد
 3 ع 7 56 4 ع 3 “4 0 .٠ 0 ا

 لقامهسسشنلا ىلع عامدلا سأر لاح رفو هحارفاوهضب عضومرب اطلا مزالب اك مهقراغنال

 ْ هن اكه مشب تالا نمدوسالا ىوسامل ميفلا رمش لاق و ىلارعالا ةريخوباو ىعمصالا هلاق ءانملاب

 اذك تيرض برضا هلوق
 فاؤملا ةخسن ىف



 ىناذكف ارشا هلوق ىفهلوق

 نزتلف فذحي هلعلو
 ما لمأت

 لحرلا نطامىلااهانثو ةحا ارلا نطامىلا اهنملصافملا عضومز مت مث هسعباصأ ب صنو ا ذكه عني |

 رعاشلا لاك نيللا عممدفلاو فكلا ضيرعناك اذا ني تف لسيدلوقتو ْ

 م ءالثا قرح 3 ءافلا لصف 1

0 310- 

 (عهيوطنو هبلحر عباصأ تف لبقو اهاشرأواهضرعاهمواع د عباصا لج لآ ريفو حوع

 هلعدللا لص ل :|ثددح ىفو 00 ها ىلا منش, روصنمو: لاق اهتملواهانُ
2 

 نأ علا هيلجر عباصأ فو هدنجن ءديدضعقاجدصس اذا ناكدنااسو

 لاقي ونيللا فلا لسأو ىممالا لات دوبملاقمملجر عاصأب كلذ صني نان نس

 دكنأو ءاخضق باهتعلا لمقدنمو :ةفلا هما ض «رعو نيل اهيق ناك اذا محا ريل

 ىلالمثٌتآأطأَط نابقعلا نم فود 2 ةوقل نيحانملا ءاممشب فاك

 تعفترا ىالخألا اتق ةقانو لال الا ىتلاو 95 حور مماعأ فلا امشلا يف 5

 ئت «ءانتفلاو ملاوهو مذلحرلا فوحدماهيفوهوتأر ا كاذكمو ا :ط لءقاهفالخأ

 نمنلههيشءاضهفل |لقو لسعلاراتثلنوكيو ل جرلا هبلع سل < بش نم عفت له

 فارشا هلوق ف فرطلا أ 5 الي فولطلا نير وا وعزت ١ ٠ قا ركل
3 

 0ع اهوفرعبفاهوجرختبي ىسا6 سانلااه ضيف ةوأؤ حرام عوق نم يقلاو

 الملا ىلع امءانهدلا فارطام ,نالحتعاستو زحف ادحاو زيتافالا نحو ةفدحوأ

 وهلبقو فورعمامبداصي ىلا ةدمصملا هلا ) مخ) عطوممنا خاتقو ىرحمملا نع

 ءارغلا لاق دال عم اوزوصنموبأ لاق حاقنو خوف عجب اوما مالك م برعم
 لوقتططغلانودمونلا ىلا اودْنفْلاَو فلا قرطلا ولاكتده :راقرطلاذخ أ ةعرش ضملا

 نأ اوهَحملا لمقو هطمطغىأ هسمقن تعدم ىتح ماندنا لسلل ةالصثيدح ىفو انفه تعمس
 هَ هور 4

ا قو همو: ىفئقني دو لحرلا ماس 5
نقلا ةموتا ودعم ماو * حانل

 ١ هنعمللا ىذر ىلع دحىفو 

 را ه نيو م 2س اج

 تلا 3 ا م ملأ

 نآةنفلا ىنارعالا نبا لاك هغقلا مان مت هلوق ىف سام ل اهيفهنيفنعمس ةمونماشىأ
 لالب ثيدحىفو ختببلا نسوعتب وهافق ىلع مان.

 لورا 5 206 أل هىرعشتلالأ

 ل ردلع ا قم ئنلا بط اماني وهو رمق دبعينفدوداو ل بقوتةككمضوم

زيل اهديسنب | لاف مشن هلىتفالاو فراحملا ثرذلا ني يظع
 : جفنلا.هسثتارملا تاوصأ ن م

 اف مشب مقوإعفىلاقيهنافىفالاامأروصنموبأ لاك ىلعأ ىهو ةهعهمدرغءاحلا,لاقي دقو

00 

 ١ خف ف رطل ارتاغلل لا تلا نو ا ا ل



 7 (تف) ءالنافرح * ءافلالسق

 اهيكرادسيقر مج ىه م 500 2-0 هدوكيذأ وركن

 لقرى صفرغو صب 1 ةقلا (عن) 0 انلالسفإل

 قامذغت لهاا ان تناكومتافاك ع بصالا فس لعل ىهلسبق و ناك مافلا

 صفال ةضفنمة قا حفلا لبقو حاف هعجب فركذو تانمقوح وُدفو كف عجلاو َنِهرشَع :

 سد ةه

 ىرينبالاك 2 هلا 23 رغاشلال اق دكا 0

000 

 '0 ١ لسرملا ناصحلا سود امسددق * ىنأ ةيغما لع هللا
 و 9 8< 2 2

 لزرتم .وقلاهجد.نال ع #2 هناس ب صقملا زخ أ اهتدخأو

 ءانهدلا تلاقف |
 وو عفر يي 3 و 5

 ٠ طقست * مه ينسي عازعيربألا 23 مضيالوليبتسالو د مشب نعد الهللاو 9-0 0

 ةريثكةفاهدي وهنأ 'ءارجا نأ تسلا قو نيلجرلا عباصأ ق نوكت نأ ةضفلا ةقيقحو لاق

 : 0 / 0 ا ا -: |[
 لاك ىديالا ف سلت داكن متاوخ نهو ضف عجب نتف تفوهامغاو ىورا ذكعحوتفةياور فو

 اهنمرهظامالا نهتن زنيدسالوىلاعتهلوقىفةشناعّ سدح فو لحرالا عباصأ ىف عضو اعرو
 20 0 2 27 م هاا[

 هلهفصتق نهلجرا عاصف نمت نكءاسنلانا ءانهدإارعُش عمو ةفا اوُيلَعلا لاق

 ||| الب تاوخوتفلا لسقو عاجلا ةةشتنقامناواهكى اهعتاوخ تطقس اهيلجربلاشاذاهلا

 ىنوكية ضف نمقلح قفل تلاكاهن أ اهنعهللا ىضرةسشئاعزعىورو قلحا مناك ص وصف

 لاذ لكمقلا وفعلا و بلا تلاع اهنمرهظامالا ىلا عتهلوقىفهتلا# نيلجرلاعياضأ | .

 اهضرءواهنبلو لسصافملا نرتاح عا رذااودضعلا نيبامنطاتلاودمَعلاو سرج '
 مره

 تاطخنا اذااهنالانملا ةَدَُب اع عفو هونكفَ اهريغو لصافملا نيللاوهلبقو

 امهل اوطو مدقلاو فكل ضعفا نيللا نمالا نوكبالاذهو امهتزعوابيحانجترسك
 وس 9

 لامني تالا 7 اهلْصانمنيلودسالا بلا ضرع م ذأاو فكلا ضير عتفأدسأو

 رعاشلال اه مسللا ةلقوملنعلا لوطنيلجرلا فاو صرع عم عداصالا

 - 0 5 5ه5و<- 20

 قد رط نموت ثيحناامو 3 ونت تبحثان ىلع

 اهفورع .وآلاقو ةئئل مدقءاضق ىجمصالا للا راق لسا عرار ترءاضتفلا علاق

 3 نرعلا ناسل 3 00

 ةخس ىناذكههنمهلوق

 ش ربك دتلابىوردلعلو فاؤملا

 حا قي اتلاو



 ملا جوز ل ثم مكفهلوق
 ىهو فاما ةذسن ىفاذكه

 مكف#.لصأل علو ةروسكم

 ءهنلط حوزحوزلنم

 جوز نوكسشجلا *لمرخ
 ها لوألا نمالدب ىلاشلا

 عكس اودادسلا ان امعّلقأ « لم رخماذلط وز لئممكَف
 سا وو ترا 96 م

 نيرعلايمطلاو ,لطلا بيدهتلا فو ريدسغلاو شوا قمامة * ءائلط ىوربو

 ا 2 هم رش ىلعردشال صيماعُدلا هيف ىذا

 ايو هنبعام لاو 23 انلجا اماذاّْشلا قريخال

 ا لا (عسط )لاا هنيع عمدولطاو هائلا سدهتلا ىو

 خاطوونطو هات تيتو لحرلا مخ ع( د :رعلااضيأأهللاقيورجسأ هدأ

 0 هدم 9

 || اقل: مومو تب تشو تنمو هلق سدلا ل دلو هنموّحأو هلق ىلع مسدلا بلغ

 مسيلاَععلا او هتحامىردأ الودب بردنبا لاق نادعكل للا نموتط سمواهنهسد نشا ةبادلاو قالا

 (ط) انينغتىأماعطلا ن ءانضطتةنالالا هده 58 وش ىبسعقفل |نيا تعمسرمث لاك

 داسفلا نمادهولاك عوشأأ» رَطاَو نموه بين بدجأ لاهو مد سف ًمَط مالا حاط دس نبا

 نبا هفنمروا مدت كارلا لاق هير ن سم نازو<دقو نفح نءالاق هارتثمحم

 هيدخطله_ ”ٌمطووههخاطو لعفو أ لوقنم ميبقب طا نيط خيطت حاطودسافلا حملا ىارعالا

 يرهرو ا يسناو يدهتالب عرج

 ٠ ايدحأ ةفارزخ سلو #* لاجرلا ىفةحاطبَتسآو

 ديزولا يطا * .::ةططولعفو|لوكنم مجيب ءامرهخوطي وهضيطإان الخ نالف حاطياعللا

 0 دوا حس للاموأ امس "الثمان مسلا هضيطو هك اهاق هبلعلأباذعلاه ٍط

 لاك تاْضطةّضطلا عجوردق قج 1لقوهنفريخالو جا ةطو ةخامطو حاط لجرو مهيلع

 ةزلحنيثرحلا لاك ريكم ةخاطوريكلا ياو ايلا وزيطلاوارسكسمعمسنو

 0 ىئاعتلا ىنفاوشاعتت + اماوىتعتلاوّرمطلا اوكرتاف
 الامشو انسه بهذتح وبل ةقنوةضطلا نيز الف الايبي 1و :تهلا نمز ةضطلا نمزو

 جطسانلا لوقيث للا هيوبيسداكح كمل توصّةياكح حطو رحشلا فارطأ نملك أنو

 ةزعربشك لاك ىرقلا ىداووٍبّسَخىَدَنِبْعض ومييطوا اوهعهقىا اعط
 يب 822 2

 اودروأ ةدمحءام مأ مظل د اودعاوامطأ ىردأامهتاوف

 | تجاريا دزعوأيسذملا قاتلا ها هطأ| ملا يمل ١) (نهتا داو سنو

 ةيوعةدحاولااضي أن رعلا ىهو 0 ل مجد

 هعلط عفسل اوهنرغل دغلدب ىدلا همشخ ضي لا و ةنرعل و

 زوتالءاعنش لك انعمسدجسأ نيل لذ نا لاق ىرهزالا لاك ) رعمعإلا (ةلمهملانيعلا لسف)
 مهئالءنمتاقتثلاانلآ سو لاك ّمعهعلا ىرتابتكر رتلاقف هتقان نعىلارعالكس فئلأتلا ىف

 اوركناف
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 ىف هلامإ_عجأوسديعبهللادارأ اذا ثيدملا فو ءايئامداورن مدنع هم ب رض ىذا بطال ظ
 هلل هيأ هبت ةينالعل ثم ةيخابطةأسهاو لو عم ىنمعلعف وج الاو صحلا ام_هل.قنيخبطلا

 ىشعالال اه مع أ

 رهاطلاو والتاره نت #23 ةيخايط قا ةربمع

 بالا مَا واكشناك اذا خاب همالكفو ةيام ”هلةاعةسخامطة أ سها لسقو ةخامأ ىوربو

 مم دشن عفاب رفح مرا دن طف ن لفطو عيضر دلواذا ىبصلل لاقي كارعالا نا ىتمملا

 نأضاادالوأن مةددشمءسلا ارلسكب جيطملاو مدس: لقعو عرعر ثعبطو و بكوك منوبطم
 سل وف نىك سد

 دقو بض مث مضخم طم م قادم لح هوو هببأب قلب داكىذلا اوهلبقو نوكنامأ الغأ

 نيب ةضطلاكى جلا م كلا مبطالا اوةضط فورعملا وقح أ ةحط لدن .روربك انيبطت لسحلاميَط

 ىلا الا مق همأ لا هتيوز تكتف ةفرعض مو ةحوز 1لحر ىلا ىناكشيدحلا ويطل

 غفبركمواهدنقو زيطبلا اذاخحلا لا ةغلب بطلا ونيبيرغلا ىفىورولا ءاكح ىد اولا اهالاف هما |

 بهليوافرطسحأ ديد لاوس ديو ال هليل ل ر( ينط )اطل 0

 د
1 

| 
 ا

 1 رمح نا اًعطاهْنْط:ةأ رم مط دقو حاكتن من نع باك طلاونادصلا اهب

 ىسرشلا حوُتطلاو ملا منلاقنف اهنعمولأ سف هراحص ا هملع ل دف همة لاسا رح ةيراج |

 ا 00 ءيشلاءاوتسا ةئطْغصلاو هتلماعم فس هرش نط عطا "رلماعملاوةريشعلاءوسوقلخلا

 ا اذار الاصل تسيح 0 م بروج يفدوكيباعلا ْ

 نكيملاذاكلذو موحنلا* ديس ست

 رظنلا فيعضا!لحرلا لاق . و باححلا هَتطنطدقو انتل و ,.نطغطامىردأالورقهبف
 اداورصن للا طنط دقو رممبلا فعلا طعما هدسنبا نوح طم عجلاو زل طوطتم

 ٍيط يطل !اف كحاضلا |طخل طو اضل | ٍضءب ةء اكس ةنطشطلاو رظنلاحاسفنان تال ظ

 ةحرطلا (خرط) لحرس خاطخطا اوهيدوحثو ىلا |توص ىحاعرو ةهقهتلا عئاوهو

 || ليش دوهو ةعرزملا ىلا اهتمر تشب مثءاملا اهيف عقتتعةانقلا ح رخش دنع عساولا ضوملاك ذِي َلجاَم
 007 رخ لهأ ةغلب في رمشلا لجرال مسا ناخرطو ةضخن ة. رعالوءانكل ةمسراف تسل
 لض ىنلا: غو دوو لاوبوضو باكل اداسفاور .ذقلا,زطللا للا ( مط )نارا

 ةروصال 0 الاانث واهيف عدي الفان دملاَ أن ؛مكبأ |لامقف ةز انج ىف ناكها لور

 .لطلا نماهسمطي ىتجنيطلاءاهشطل ىأ اهنلط هلوق وقس سح رمش لاك و هاّوسالا اريقالواهتلطالا

 ىأهضط نوك ولاق يولقمهناكواهدّوسي ءانعمردغلاو ضوحلا لفغسأ ىف قب ىذااوهو ا

 ا ءاقح تناك اذا ءانْلط: ساو ةدئاز ميملاو ةمنططملا "يللا هنمو هبدوش ْ

 ميسم[

 فاؤملا طخ ةمحاط هلو

 هلبقامناكن اوءاملاديدشس

 ىو ةفيمتعلا ىذتش

 ة- ارغوةها 0 ,وماقلا

 فضا | هيفقءأمل | ديدشش

 ريم "ها رك و
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 هليل سالو ام اصرقانل اولا لاقي ووهأ اذ موقلا عظم اًذهو نو وشنمأنوردقت لاقي

 ميطب ! ع ضوصخارّطالا و اهلبقاطلا لدجالءاتلا تباقف جلا ةانلعتفاوهان :طظاف رباح

 ناكسأم ربدقلا لقو رفد اومونطملا ملل مبا او هريغلو :هبسغنل ماعجبطلا وهدسفتل
 مهاوّنسشْماذهوموقلا مطْماَذ بهو اًكطاند فاانطيطاو مش :لامعيبطلاو لباوو نمش .٠

 ةذوشألا هبراصعئث لك ةحابطواهف عبط اذاردقلاةوغر نمرافاموهوتةّراوقلا كاسل

 وف عطناممهبلا حاتةذخأتام ةَحابْطلاسذهتلا هوحخو مشل ةراوبهحص هنعط دعب هنم

 رعاشلالوق 35و 0 راعاو عادلا ”كالطذخأت هلا

 93 ءاه <69 3 2 1 0

 حر صتسمال ثدح مي طا د 5 هلا سك ناالولهّناو

 ”كيرض مطلاو عيا عجل ورانكلأ سب تناديك ءلانياكوملا 54 الملا' سلا ع

 ىفة مح ىألوقهنموهمضنأر حلا ردا بملاو ءيرشؤيشلاودسابا ةيرمشالا

 وللا 11 ما ا رسام لا هع

 و 9 2ك

 حوقس نوعقو رح حئابط #3 هقلتتناب رت سناتسو

 هنسدل ىأ حابطدب 0 اصلا ىلا عباطلا و ةرحاهلا ةاطلاو

 لاق ءاطلا فب حابطىدادالا 7! ريزالا مج رز الوسع مداوو هو

 ىلابلا ندندلا لوصأىَْعَيللاك *« مهبابطالًلا جر ىَتشيلاملا
 ىف تيبلا اذ هاجد قود: دحاولار هلا ل اوصأ ن م َندعو ىل امن دندلاو مهل لقعال هانعمو

 وهنا هااهل لايم رتبزرب عش بن هدأ عاب اما قاطلاف اخد ارعش

 اهلاواجتل اق لاميام

 «- لامىذاالاةرأام اب « اهطاح تامل امس لوقت 1
 لانالو عال س كارا *« لباىذبراهملعفنال هاهنا

 لاملاد.سلاريغ دوس دقو * بس ىوذماوقأب ىرْررقفلا

 ىلابلا ندندلا لوصأ ى شغب ل تلاك# مهل حابطالاسات ا ىىشغب لاملاو
 لاملاف ضرعلا دعنهنلا كرانال 5 هنسدا القاع ىكرغنوصأ

 + لييغدد واتا ضرعل تس و شكا ًاقىدو ثالاملل ل اّتحأ

 بدسملاني |تيدح و فوصولصأو فاصر شبكمهلوقلثهلوتدل صولا اونلا نملان هلوق

 لتقف هريغ لمعتسا م نمسلاو: :ذلا حاشفلا رض تان املا قو عش عفترت لذ ةَدُيلاَعلاتعَقوو

 كثب دح ىن هماعوادحأ ةنادصعأ | ع نمسانلا فقس مامن ًادارأ دنع ريال وهل لقعألىأ [هلحامطال



 دكا يس تام 508 ناشر اب

 ا اصعهباو شّدلاك اهرثأ قيبةمدكو أةمدص نم مظعلا فنوكيمرو ضيف ةحاصلاو

 اذكد ة ضل ترج اضن اه راع ييدحت فو « ردوا مادي نمحاصهسكب 5 دشنأوحاصو

 لسقع نمقشنا اذا ىوثلاخاصن ا لاقيو تعد 2 ىعع :ءلمهملاوهامناو ةمهمملاءامهناىور

 ليقولو ريثالا نب لاق مدقنامفةروك ده ىهو نيسلابتد وردقوواو نعةملةنماهفلا اودسفن

 لخداذا خس وخ وسي ضرالا ىف حاسلاشباطاغ ءامنا نكن ل نيسلا نم ةادس اهيفداصلا نأ

 لعأ هاواهيف

 اهبىرةيشخاهفو-ىف ةسقةخملا :اولوبلادادتماٌّحَّضلا 6 خا (ةيجلادايشلا ا

 (خدرض ١) ءاملابمصغن اذا اخي هَّعْضدقو ءاملل حن هلا لثم ا مفلانمءاملا

 ني ءاطلا ضع لاك 7 م رك صحا درض ف
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 زمسرتام تم ابلطت #2 خد رض عرف تا ىصلك + بكاس َتْسوَع

 دن ورق ان اس نادر لاول مميظعلاحدرضلا لبقو
 ءوودد ءو <65 م

 عاوز رمِضرعَسا اذا قوالا اع 5 < ىداخابن دمضَل

 ناك د داق وهن هولا 7 رمش اودهؤطل اكمضت هحمصو انمض يمضي رطل عضو لسنا

 قول اءانهضتم ناك ردحلا ىفوهنمراثكالاوهربغ و بيطلاهيطاتلا رمضتلا نسطلابهسأ رم
 و مضلا قءاعْئُشةْغلْ مضملاو ئمطضاو ممصاو

 هحو وأ ننعوأ ف: 1 ومر رض لكوش لبقو ف عر لوأ فعرفالا برضممشلا ل ودعت

 ها واعباكا [ثغتدقتوملا تايب زلا ثيدجف ةريثالا نبا .(نيض) هنعت أن الفهنمضو

 طئاملا ضاقناريدقتلا فداشمو "صئااذا" مضناو ءاملاخاضنا لاقي ابالسبلا لب اومكيلع

 هحرشو قورهلا هركذا ذكعريثالا نسا لاك هباسستاورطملاب ةينملادبش طقساذا "ضقناو

 ىورهلاهرك ذام ركب اؤنتلمهملا »انه اوداسشلا قرانا لا هركذو

 ٍ ردقلا ط !رادتقاوءا اوتشاهريغومعلا ا حاضنأ م طلا م ( .(ةلمهملاءاطلا لصف ])
 ص اوس

 ركيولهتفاانبطذنتا ىأَيماو ريطلافهي ويدسن ينجو دعا واضطهصطَي و هصطي

 سامبل 0 طلاةدسخ 5" وا .اورجطلا ةدج5 زتمدهلاش ارادتقاوءا اوتشاحاطالا

 اينرأدجوفعو :ءاغيفهشعيمانأ نا كلذو و بضل بط نحو كاذبه بقلر ضمني سابلا نبا

 هن "اكو ف دنخ ني ةةعاط نيدو نة بضوت وة زمو رهن مقوةخعاط ىبسفهنعاببلغاشتو اهذيطف

 تببزيبطملا بيذهتلا فو هبيفعطيئذلا عضوملابطملا و ةغلامملل ةخجاطف ءاهلا تينا

 دب رك مساهنكلو ارد_صمالواناكملعفلا ىلع سل هن وسلا ميارسكب ب ىطملا رابط

 ةلنماو صرقلا فزجطلانوكيدقو خابت ءتفرسو نطل عام خالو 0 املأ ةلاريعلا



 وه 5

 نمنوكيام لقا وريسغ نيلاوداصلا متاحو ا ءاكصد لاسوهلاص تاب .2انمدوسالل

 نطابلاق ٌةرلا نذالا نم عاملا( مصل لصالا صرب“ الل لا واهدلحت ,كصاذاتاسحلا

 لاق اهسفن نذالاوه خامدلانالاة.و همفةغل خامسلاو ةسهتسأ اانا

 وسلم 1لخدافءامدخأف# دل و * ءاعمصالا حامصل ارضا َّذِإ تح جرامبلا

 للصأ م مضأ + خم عمصأ ًاوىدصلا نعىدصلا مآ«حامعلالوقونذالا بقث خامصلا لاق“. هينذأ

 عمجت ىبلا دلما اهمأ وةماهلا ىدضلام و ايلا ل اذا تالا نذالا بقن .و»وخامصلا

 هخاسمص باص نمص شمصي همعصو ةغانيسلابو حو مضألاوهو سو ةدمصأ عجلاو غامدلا

 اهثمدأ هنعتْدمص كرا نا هريسغو ا دوعبهنذأ حامد ترقعاذا ان الفن دمصو

 ينال و هخامم ت نمصبقعيهزكذ الدب ع مج نيعلا كير ضوهوانخص

 ريض لكي مصل : اوؤيمص هعجوتاملا ةليلقل ارثلا خامصلاو خامكلا ىداض هنا ناشطعلا لاب 3

 00 تا يسسلا سو مف هجولا ترث أ ة رش لكد ذوب لاق تزثأ

 ىلعهللا يرض لاهو نالفامن وصلا مصاب 3 هخامدتباضأ ءاسلنارهتغمصرم“ 0

 وهو انصخأىّتح انهشأ اا فانت مصأ ىلعهتا برضفرذ أ ثددح ىو همان أ اذا هخامص

 ب هربكف ردى ل اوقو مهانع ًامانعمو فهكلا قوهئاذآ ىلع اميرضف لخوزعدهأو ةكحص

 0 اوضر ىلع د دج قو ميما هاذادأ خامصلا ءلق عجوه ميما لعفلا

 دنسا نهتسلا مددحصو لئامشو لامشك# حاصد عج ىه عامسالا حامد قارتسالت ص هيلع

 ىعسسل سد أنش :«هصراطاصج وباهدالود_:عتيلحاذاةاشلا دسعوبأ هسلغاهعقو

 لاقيو قو او كاذد ياهل حصقأ كلذر طقاذأف عم دوةسعَصةد_اولا ٌعصلاو عصا

 امونذالا خام صو حول هلاوحالمتلا (مصألا ارطقاهيف كرتامةاشلا بلحاذا لاعلا
 يا هضوجلاعي راهو تونذالا جوامصرم ذنلا لاق و خلامصلا عجلاو اهروشقنمح رع

 ءاقسلا ىف مح ىذا نيللا نم لال ”ىلنامّصلا نللا بالسم نا لاق و دشتمرئاخ
 ىلنابمدل ا ىلارعالا نسا لاقو ايلئاسسانبل فافسلاقيبو هرب ىتحا يف عضوو ةرغح هلرغح م

 بضقلا ل ٌمهنم عزتل  اموهو ىصنلاح وصماحولمصلا ودل مطالىذلانيسللا وماعطل | نم

 خوامص سب اذا قيقرلا قرولا ن 'تايلملاو ىصّلا ل مالل وقت برعلاو ةفشحو أ اكس

 1 حاترطلا لاق م خجلامصلا عمباو
 و 5

 لحما ىصْلا دوهعملا مك #2 اهريكسُس ناك غرد وامس -

 ىأشيدح وول ٌمولاوونسو لدول ٌعصور وأ( خصل هلوصأ ابن مقراموهو

 نيسأ او ةسوهندب نص لاقي عسولاو نردلا ىعيرانلاركذيوةنعصلا بهذيماملا تببلا نءادردلا

 داودونأ لاق توصل تصنأو عهدنا ةخاصا مص هاج اصأ ( خص ))ر هشأ

 لوة:نرعلاو هدب له د دهنأ هانا هتلصو هخيصس [كدالف هربدف عن , ىدلا سخالاوعو

 00 ل تاغ يي 4 بج يوتا



 وو هل ودوم

 حراصلال قو فعضأو هنملدادرصان ىأ ةمآ حر صدبعلثملا فو ثيغتسملاز رصلاو

 مْوىرهزالال اق ثيغملاخ راصلاو ثيغتسسملاخ قالا لةوثمغملا خرصملاو ثرغتسملا

 ثغتسملا خراصلا نا ىبعم 70 انلاولاف ثغملا نععنوكينأ اصلا ىف ىمدالا اريغل عمسأ

 خارصتسالا لاقهنا متاح لأن عرمش 3و اضيأثرغتسملا حرصت لاو ثمغملاخ نطل

 حخارصتسا ةسفص هنأ سها ىلعخ رماة .عنباثيدحىفو ةئاغنالا خارصتسالاو "هثاغتسالا

 مهتتاغتسا توصخارصلاو كاد ىلع مهنعيفتنملاناشن موق هيناغتسا ىأت ملا لع طل

 هلع نيعتسل ثداحرمأب هلعيتوصلاوهوخراصلا هانأ | اذاناسنالاّح صار هن الانبا لاق

 وو ىوضس 5

 منأامو مكمن معان امليزنتلا فو خارصلا لهدا كك دسستماو انيمي وأ

 يع دال نماضي 5ث يغّتسسملا ع رصلاو ثرغملا خر ضلاو 0

 م موقلاخرظنما و رداقوريدقل ةمثسغملاوغو حراصلا ل رضلاولاق كغم أم
 خارصلا فلكس خرصتلاو لاعتفاخراصتلاخارطصالاواوثاغتسااوترصتساواوثراضتو

 هتخرصأف ىخرصتسا هنملوقتثدغتسلا حر صتسملاو ساطعلا»ىأقجهءخترصتلا لاقي و ||

 هانوعاولاةفثاغتسا اذا |ةارصخرصينالفخ رصلاةيو خرصتسملا وضم, رصلاو
 عسى عع ع عمور ذم عع ربذن ثم لعفم عجال_عفنوكي ب رصلاو لاك ةانسرصاو

 : ظ ريهز لاق
 00 لكارل 58 وهتوصما * انعم خراصانعمساماذا

 ةيامنالا تعج ةشراصلاو لاك لا لظرتنا فجل هقوتماو ءأ مولا ةخراص تن عمسو

 دنئأوردصع

 قيفش ةشراصي مهكرادت 2 الوان .الا يل هماواكف

 ىل ارعالا نبا قلمي طق ةحرمصح رضو ثيخملاعيرصلا ىنعجةشيراصلا ثيللا لاق ْ

 نم موقي ناك سوة لعدتلا لص” كانا ثيدحلا فو دهدهلاحاننلاو سواطلاٌخاّرصلا

 كلذكمت مالا. لصالا ( لص لبللا فحايسلاريثك هنالك يدلا ىنعيخراصلا توص عماد لذا

 اي م ءالانءا لاق دعو اوءار هلا لاق

 تععمسو ىرهزالا لاق ميا رش مناف برعلا نمّشلا كلذ ىف نمو ةرصملا لهأ امو

 لاق ءاحطصلاب ف رعت تناك ءامصةمأتن ارولاق ماصتىأانماعهباصت نالفلوقبابب اًرعا

 عهسالف هذى ارعالا نبا نعةربخالا يصو هعمس لص دقو مكاوباللا تلا ديجناةغلامهف

 رعاشلا لاق لص مصأ اولاق م مالاناوغلابآ ذاف ىلارعالا نبال اق علا نيبرصأ ل جوة يش

 م ادد ند
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 2 -ه وو و ةهمو 5 د هدد هد

 ءاتششلا ف سس مث خدش ىح 2 رشا حدَسملا ىرهوملا باند اش مالو شرع

 5و

 يوب لوقودحاو تلا ولا ضار لان محد لاروصنمو لاق 0 هلوق

 َّى ربْنبا لاق و هس .ألبقن مده. ةرو مم "راع بكر نعي 3 هللا ةسداشلابكرو * 5

 عذاب رفج مالغلا لاقي كار ءالانبا ىناسغلار عش أن بثرحلا هب وج مئدبعلا فعلا ارعشلا || هلق مث هب [ىلعانز

 اع هو 0 2 0 لبقن مهلوقو ملا بكرو
 اقطع واخد ةنانساذا طقسلا ىفلاقهأرعنبا ثندح فى درو تكوك ممبطم محدش م لتقف حاعصلا فىذلاهسأ

 ١ الا تخنق تطور هر سان دود نم طقس ىدلا كد رتل خدسّتلا كتيب ف هثفداف ةسكإ هب

2 0 

 ميد هحولا تدشٌعلبق ةو نإ _:عل ١ غلس 1 اوةهمالا ت ب ةذاخ دس لاسم دوت 10 5 ع .ودس دوأح لس خدش

 لاق ف :الا ىلا ةمصانلا لصأ نم

2 

 ردبلاا هناك نيرظانلل « ٌةَحدامدْاانْرَ

ب دسم تناك اداسرغا أ ةرغالاقي ةد_سعونأ لاك روما الاود دش[ رفو
 أ ةر

 دسع وأدشنأ وهح الان طا و وةحداشىهفتا اظ وتااساذاك ةريتو
 9 سوم 2 - ةماو 51 مهو

 نيعلاءالت ةرغلا ةخداش 31 نينثانينقس منانمكل امقس

 نزحارلالاقو
 * “ا و سم م

 داعملا ماكتلا ىلا ءوحو ف 2 م(.ثقنأو كَ هرعت دش

 ب نا زي
 و" :م 6 ود هد هدر وضصود و ه م

 حادشلا 000000 00000 0 00 او

 يا 5 ام .٠ ع 8 5 , 5 ع .

 ىدقلتددلاب اىذقو اهلطلا اوهمدق تن ةعارخ ءامدحدد_ثقلثقلا رثكو ةمعكل | هان مهو |

 مك 1 الل م 9و ى بن

 حداشرع او ٌتادَشْلاَ ادع لو 3 نءبرعلان هو بال اموا اوطلحر حرخشاتعن خادش حو

 8. ا ممر

 فرط اذهفرعأالر روصتموت لاق خداشوهفاحد خدي حد دقود- دقلا نعل" امى

 مهلا أل وقد لاو م هقدأالو

 مو 8< هه ه- » هوو

 اهرومانعحداشلاه أب 00 اهزيخسست ىلع سفنل ازدنقم

 0-0-1 جلا نع 8 7 3 أ و هضصأ ع
 ةدسعوبأ لاق #3 اهلالذا نع دسشت ةخداش 5 زحازلا لافو ليسع واهننس ن علدعنىا

 0 2 3 4 وم .٠ 5 : 35 و 2

 تيان” نا تاسحلاف ةماهتمب د وآن مداو حادشالا و نطبحادشلا ١ وثيو اهب رظنع لدعتىأ
 - و 5 -

 20303000 و ها سلا
 ملا
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 اإل ىوفسلاب لبا حا دبع دب رت” هيف
 نا يا

 6م (خذش) ءاخلافرخ * نيشلاو نيدلالصق

 مادسقألا كاذك 0 اناخوسواوسواحوسح وست ضرالا مب تخاّس 6 وسإ) هم : هامخا ل كا ا لا كر هك 0 1 ١
 - . « 0 0-0 9 .٠

 و م

 تخاف ةرججهأ و وةقارم دنامف د لح ىف و تدك لم تبعا و امو لحدت 2 اوصرالا فخ ل

 مصل ع

 0 لاا فماللاوةالصلاهم اءوانسن ىلعو هومثددحنفو ضرالا فتصاعىأ ىسرفدب

 ضرالا ف تصامىأءالتاءىوراذك ةرصصلا تا افراغلاثدحىفو اميين سو

 3 2 >ٍ و 7 5 1

 ضرالا تراصو تخان'لمكادك خيسنلجرلا انو مدقت دقو هلمهملاءاطابوهامتاولاد

 ىلع اوس ضرالاتراصت م نط ملاقيو بسر حو سي“ لاح اسو امم ,طىأ ّاوسوا اوس

 سس 7 3 2

 ديد_ثنوءاغلا مذ: ىلاعف ىلع اوس ضرالا تراص تح بردههتلا فو ماللاوءافلا فب ىلاعف

 اريعي ةدوو مادقالا اهيفْخ وست ىلا ىهو ىج اوسءاعطت امتي ورطملا عازر ترثك اذا كلذو علا

 م با مم :ه هم و: . 008 00 3 ته عا تل

 سد 8 سس 6 0 ه, . ِ ء

 لاشك ةحويوسريغصتل اوريثك نيطىأ ةديدشة محا سلهشنالاقب رطملا غادر نمهؤامرثك نبط

 0 2 ل 0007 اج هم سرب َث ترم 9

 يي ١ ه.فانعقو ىاانحو رونطلاقانخو هتردونلاىفو ةرامكا

 د 5 8-2 - هو 07 7 9

 ةضسم ىش والا ةراد نمأم عج مول ثد دح فو هيعبب رلا هلقيلا ىه رتاضَسلا فةفلةخاسلاو

 موو ٠ 2 ع

 لصالاوه وداصلابى ور وهعمسم ة يسال

 (مضن) ع اركن ءِبصتلاك للا دنعنبللا توتا )ع ((ةهجلانيشلا لمن

 م ءق وه 4 2 »م ره 9م 6

 هيلغفهسعنأ ًاردقلاضثشزحشب هلوس عش 0 3 و مالك وت 0 ميد هلو م

 ِبّْشلا توصدحتلاو بح ىلع ردا قيل اذا اً هل و ؟لاقفعا 2 ِِء ءو كاز ءالا نسا نع

 ةفمعضةغل ىه ا َت هويتملا و حال_ىلاتوصةْضّمكتلا 1ع رضلانمح رخاذا

 اهريصتففرققاات نممْطتودد لب ولا اطر لاك تلا ا

 سايل 0 هنىوعل ميسُهاوهلبقو بطر“ ءث لك رريسكللاٌح دا (خش) هكرابىدو

 مد هوه ص ه2 و سوم بس ص <

 قوحالا ىلا كرمك خدّسلا ثمللا خدش حدا د جل فوجأ لكو

 أ هم هس سم س9

 هو>دشفثد د1لىفو ةراكلا دش سورلا تحد شو حدة اف هسأ ارتد ءهوكشبو س ارلاك

 ىووو 5 س2

 رس دشملاو هبي أامو يفرعلاكصخترئن ؛لككلذكو فوجالائشلارم بك حدا ةراخخعاب

 هم ةهاض سو دالمو 0 وو

 لفطو تابنلان ءابرض هللا عا ة صخر ةبطر هد هلك هدم سا خدش ىدنمعل

 6 بنرعلا اسأل ب 356(



 !ٍ (زينس) ' ءاهشلافرح *+ نيسلالضف هم

 َبفلا خامسا 0( بلعت نع كل ذكناكاذاة المو ةحنالّسهيفو هل مطالع

 ست غاسلا دنا اةوهو خام |ىفةغلخامسل اوتادّلا 21 1 نمير ني ىذلا

 0 م2ةغاوهمالك ة ةراكرس مدع ىسمس لاش وهرشعف هحامم باص امس ءاتمسب هبأب يسارا هلوق هموم و مه

 همعطو نقصنءاةسف كرتينملا ىلئامسااو هل مالو . ىلئامسلا (1--) 0 0
 و 7 1 9دهو ل ةمرذو < ل

 | او مسا كييشلو م هعزتمل ئام ىصنلا خواممو ضخ مط خامسلا ند دوخأم هناك

 (خم) بيضقاا لكم همز موه ىلا عاب روشقنمحرامواهطسو | 2 0

 «ةرلرتتم اهبل خوخ ونسو حاشا عطاوئشلكن ملمال سلا

 هم ومص 2 سل 2ه<

 حلاو داوم 05 35 سلا رك راجآلارغ

 امال ءاحلانب واهس . عن ورا وءاخلاب هب و رب مكون وحلا ناكل اسءاش نملدافر خلا دارأامغا

 ات اكلم اةملكل 2 س و ثديللا 10 ١ اوم ركل يسيل تالف عجب رو لحاف رحاعج

 4 و عم د وم 7

 فاثخااملفد>اولصالا وحسلاو ل_صأ تس :وقتلا لعأمظدالو مالسلا هملع ىلع[ دحىفو

 لمسف طن نر هس دوداهملا لص ىر ةررلا ثد دن قو رخ الاىلا امهذ- فاض ناظفالا

 وه دك هم - 5 5

 لخادلاهئالسس فراطنيكسلا 0000 ا|متسرداونلا فو هملعةطبارملا نعيدهللا

 انانثل انهننت اوهتاليسفيسا عووبسلابا ارفلخدت ىل ب باصخل ىف

 سا دى هوم

 ةخاسودحَس هيلا قيو غ اسدلاران'آ اووسولاو ةنتملا عب نلا سانا اهلوصأنانسألاو

 كا
 وهم <

 لفل ركل رادو ةخانس تدرب رخام نلت
 هس ساد

 1 ماوس - 01 مد .قوهو

 دسفادا' 2 حرف ةغلربغت مس امهريغو ماعطل اونهدلا سو نمسالو غاده تيب سبا لوي

 ءلاهإ 3 لامة قف ماعطيلاهاعداّط نأ لسو هملعدقلا ىل ص ينل | هدح ىو هحرتريغتو

 ماعطلا نمؤتسو مدهقتدفو ىازلابلاسقيو ةريتملا حلاو ناك امم دل ةلاهال اربع 0

 باعث ءاكسذآلا مولا تلا موينلا حانشأو دس تلك ور قشور

 ورعولأ مولا حاشأى هاما مهضعبلافو اهريغمألوصالا كلذ نع ح الفهديس نا لاق

 - مءدور3 يم ه ضو سادس ومس ساد سي

 ةريهاتلا فى شم تال ىأ انهنسو ارسم مورلا تالاترداونلا ف.( خينس ]لسور نص

 سس لا

 (حوس)



 لا ا كفار الا اسال نيك ل دب عنف ا

 كي 2 2 هايكلاقرش وه نيسلا لصف ظ

 هدمءم دادس نموها ىي هو م2

 اهعردابنعقأر 1 تسول سنو لاف هنلسو ناسنالاداح رك لسوةرذان 0 ظ

 قدزرفلالاق 6 ْ 0

 هو . ترد

 فرشمةسلا ىبا رارابب أو #4 اهعردتمامااهنعّتئلساذا

 لجزلا لاو ادعي باصأل يللا كاذكورسدقو هنت مبا نوكيُبيؤالاو ا 1

 لاو « [ىلساف ىاموقلاادغاذا * دشنأو تعبطضا ىف تُدخل ادقو عسمطضااذا

 لازاذاف للا ىلعروكمراسن انالهتوض نهج شدعم مالا ور مت وا للا ندرابغلا

 مهدي ويزن فو هس لمللا 5 ندرالاهقلاطسدقو شانلاو ودءدقاةساغل للا قبهؤوض

 وءو و مه ان

 0 ادا تلو هسا اريل اانذكسو نولظمم ها ذافرابنلا هنمكسل سلا

 اًرهشلا انتطس لاقي سد ذهتلا هدَلَسَْم ىأ اريسلاا اسااجو لاو وهلسسو هموب رخآ ىانرصو

 د هملامل تاماكف قدح ارح ن ثالث نم اح انسفنأ || نع "وإلا لك انذاسف هلال 0-5 1

 هغصن ىذمىلا دليل لك دادزن كتفه انا وهيفانلخدىأاذكرمثلالهادأ أو لاك هلك انسفنأ ظ ظ

 هلوقهنمو ا انيق نءهْنلسُل مهنماسابل

 م٠ ٠ 2همو 0 ةةودو

 ىلالهإ 5008 سانام 5 *« هلئمتالهارمشلا تال ساماذا

 000 2 «ه.ةئسوداملارلسادا جلا قيل
 2 ع 55 5 نا وع 7 0
 هتضمأ | ذارهشلا تل سوةنسلالو |نمروش همس مات ىخوةرخ الاىداج و هةتسئداجولاف

 4 0 8 7 0 و 5 0 مصل ا
 لمللان ٠ مرا 00 هر اقدرصو

 ه2 8 5 سو

 جهلا دعي داعتابسل لس هديسنبا هريخو ضد نم ”ادوهف رشا .طساذا تابنلاو

 هس و س د ع5 «ه

 ٍبتسوهاملاقرضدبف سلام يرام هلو هسد نم مضصام يفعل ا|نيلسورضخاو

 ةدعلَسو ةضاسالا امهنم قيامة شاملا ضامهيفقييملاذا يقرعْلاو نر لوقت برا
 ساةدم) ع

 ويكرستما طلو 0 تل ب راذاف بيطلاهب وافأبتب رين اقدر ن :هدناببلا
 2و2

 ٌرشقهن اكهارترطعلا نفتوش :ةضيتلاو بلاغ كرد باتل

 وو -ةص

 رضخأ اوه و اه «رمسنل ركش نول "يذل ا عالست أ و 5-0 ١ ميجا يقوطو ماصالا لسا | زان وذم

 ةرطاك رانم ىلا جالي ازاضغالو حالم هلنسدل هنا عئاسبلا ىلع ملا هطرتشل اشر



 هلعلو فاّلأ لصالاءاذك

 داؤفلا دب د1 اوهو هأف عجب

 ىذلاوناطمحو طئاطناح

 نييءاهب ىهاوهلاحاصعلا ىف
 ديوي ويد هأ هزرحو

 02 0 2 يل
 هن ع (عس)) مس”لثمركبلا ف لاش واعبج ربسلاىفناعمألا و رغخا فرو ضرالا ف ١

 ظ 2 . ءاللافرح « نيسلا لصف 6.2

 سس | سسس بي إإيبإ-بيسسمم

 5 5 7-2 : عي م دس

 لفي ماا هه ا د 22 اب ع

 ب ا و ا ءاح رالا5 هدمعل ع :راعم

 2س هس - و هسر

 عسلم اه رمش نامل نم * ىهاوقلا اهب تعطقدق ضرأو
 -9 ع : ةوهم 57 2 م

 000 0 1-0 0 ةليلْثدأسأ 0

 مومو لت. وه سو

 بل يخرمبادلا ا طا( د هو وسوم ريدنم

 دهدسهلاو مالسلا هيلع نامملس ثري دح ىف وا هلع ع لاول يلب هش ودل

 مم

 اهنعطنك علم ءاملااودجبو تحاور فج ى أءاملا رفن اهالا لس اكءاملا عم ضوماولسف

 خوادملاو رثكو لقاوأش اهتم قرام ىعسا نم لك اذ افا نم لكو ب ىحاهمما كلذلا نيالف اهدلح
 0 858-ه 2و 7 "و هم و وح 0 و

 .دلخلا خال ملاو ةرازرجالو نوطدالي ةخول لا ةاشلا متلي مسا ةخوا ملاودلذا اهنع لسة كلا
 - - و : م 5 ٍ 1

 هم .٠ 0 9 ه س# 0

 لكو ةسفينحى أ نءاهنطس ن متجر ضنسا اهنالا تك نمتدرح اذا سوقلا ببضق ةضلدلاو
 مو 5 ءوس مهموم 0 مم 8 9 0

 ةيملا تاكسدق دو اهنع 3 لات اهتذلس 6 و لست يفرم 2 قافن ءوُش

 يه م 7 <

 تا اش اعد هدا ىو فو عم نا اهتدل نمر :هبادلككلذكو وانس بسن

 لس اواهتش رطو اهيده لثمنوكستنأت نت ةدوس نما خال مفكوك نأ أ ىلا بح أ أها

 ندكصاذات ادا نمنوكيام لقا و داوسل ديدن تاي !نمدوسألا_لاسل اود[ ارسكلاب

 اماكن نعط ر ول نرق ف صن تيمكل !لاقأهدلح

 ةسوم ملم هو هم م 7

 لتتم باص ام فوش #3 تانسلا لثممصمأب ركف

 9 2م-هو ه 57 هم

 لدم دلخلا الاس هن طاطغلا فهنشي عنك
 8ةدءوص

 ادام راع كلاس ا ٌ و ةلتسميغنمادت و .رعم ]عج ااسدوس ؟كلذعز 0 نبا

 ىئتالاسنادو 9 و ةك1لاسن فص دوب ا | دوس .. ااهبالاشي ودام ى "اللاعب ال او ماع ّك هدلح

 , »7 َّك . 2 ع ٠ عا س 36 3 8 .

 لاوسوةكتاسدواسأو فرعا لال او | تدشن ديردنبا ىحدقودنز ىأو ىمدالا لوقف ةفسصلا



 00 1 7 0 0 ٠
 1 للان[

 ه.00 عشب طاف .نيدالش
 م وذلاْحَسلا ورعونأ مونلاونادياللاغمفذوةحا ردار أ اذصسأ رق نمو مش اعموانارطسضا هانعف

 قو ظفو نكست بطفل عبدو ءاوسلان 0 رقوحسلاو مجسلا حاجزا ٌغارشلاو ظ

 هةمز5 -ه 7

 نمدعطقلا ىشلدق ةوةنطقلاةضيسلا وت كأ ركل انعْوسي انلهمأ اهنعهللا ىذ در ىلع د د

 ابو قُل شوف نعله قو جبة وداهف عضوبل رع نطقلا 1

 8 ناو عيسو شاب |

 هو جءع م9 هم 2 .6 ْ

 اهصحولئلااهفةعفتشو 1 مو طوأطو سرب نموت اس

 م
 وو سوو وعول -سص هم و و و وهو #8.

 نه برض ميحولاو ةذفنلاةعفنقلاو بصقلا نطق لبلاو ىدربلا نطق طوطلاو نطقلا سربلا

 ةضيس:مقعّطقلاوةرملا هلزغتل فلي ى أف دل اد يمسيام نطقلا نمزييسلاو ةحوحولا ظ
 ديموراو عي ى

 لاو فلا دعوا هز تا فاي اموهو لدعم سمو مسن طقو ربولاو فوصل نمكلذكو

 تضتةم زود ناو ناتو وسلا جسلاولاا0 0

 تمم ص فالس

 انَولَمْن كلاب اذا 5 انيس كن متعب و اتيمعلار ,ولا 0
 وى 0

 2 «طقسيىدأا رياطلا س د رالاشي و ورع رمت ”ليلفوف وص نم تيجو نطقن بم لوقت

 وم-7

 ملمتاذضرأ هسا و جبسملاوهو هنمرث انثام هطيدسو شي را 0 همغ 5 هنال

 هيل د 21 يم عم م ا

 عض ضوملا ىعي ةكسملا انمتن الوق وقت دو تدهس ًاوةضيس ىهفاتجس تضسدقو اب ساه وز رو

 2 و ه2ثسوم ه<-

 هيف حوسنوإللا تنس يسب ناكملا جيسلاو ةملاملا ضرالاةْضسْسلاو ةضس ضرأ تعنلاو

 2 مدع ع ع

 ناةرصملارك ذو سناللاق هنأ ثد داى و حابس تت اذةنيسض رآ واج مسرو و مادقالا |

 تس "داك الو ةولملا اهولعت ىلا ضرالا ىه ودصس عج وهاهشاس و كانافاهتلخد :وأممتر سه
 ةديدش هصساملا اذهتاعدقلاهي وهوو تاع نمءاملاواعيامةّضسَسلاورصشلا ّضعنالا 7 3 هدو : ْ 5 5 0 0 ك :

 ىلا ىهتنااذا ٌمسافارمي مح لوقت حابسلا اوغلباوُهسأذاورّدَحو كرتلا لوطن محلا هناك
 ما : سم ل

 حماض»ىناطقلا اهعجمدقو روصنموبأ لاق هنسللاةركسا ضرالا لا, حاصلا (نم) هك هوس

 ١ ارطاماداصت فص لاف

 -صعاو مس ص تب

 ارامغلا ش رتفاونيعلاداجو 8 ينم نماطسلاْعَضاَو
 ع 85ه هو همي و هرءؤ

 مسورةحا ىأرثسلا لفسأ حلاق رداوالا فو ضرالا فاه ذتزرعةدار ماتو
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 لخسلا ئزدمجماداز (©)
 اًتزرصنو 0 را
 دنعدسأ ار ع ةراح ول رو

 سبوأ صصعنمعاضترالا

 خزتلاو لمقشتلا:غ زكواح

 ركتلاو مالكلا ىعشنلا
 تقاضةحر هك هةر لباو

 هينكا ما اًثطع امن .وطد

 م

 خجتا) ٠ ءالنا فرخ « نيسلاو ىازلالسف 2

 ملا ا < مادي

 دشنأو هو هقلعن عثدشت

 7 5 د وع

 جراذا يربالدار ا 0 اهئامخف ارديروانمف

 (خن) عضوم وذ (غمض) () 0 ز 1 فرصي الو قرصد دْوَلْحاَوُر خود )2 (2) دحاوامهانع وعر ىوربو 55 اذا
 سقنهفار ءأنع ىحو ىععءاملا اوءاخانخاز وحاز ره لاق رانا َرواعرعْيَحاَ

 ديسل تدب ىوربو لاق مدون ىأمهعضومن ءميوازا يلع اول لاك هنا

 لدروىاقَملممنعَّحاَز 71 هاو أل غلا موةيول

 رعغالراج ىعع و هفءامللاخازامأو هتلع تحاز وبهذىأءاحلاءحاز مثيهلا وبألاك
 - و م و وع

 ثددللاىفو ديلا لنا اعدلا فو ف. ملا " 0 ( 6 جيل نيسل لصف ) 6 6 0 _ لإ ا 1 ا 6 1 أ 7

 لاقفهيلعت ءدفأ. اهنعهتلا ىذرةشناعّسس نم قرساةراسن أ لسو هل عدنا ىلص ىننلا نع
 0 : دمر نب سو

 3 ةقرسلا,هفضسا ىذلا هعاهنع ىف الى أ هملع كثاعدب هنع ئيست الس وهيلعهللا لص ىلا اهل

 رعاشلال اف هنع لذ فنخهنمقورسملاهسعاعداذا قراسل ندي ريهملع كثاعدب
 ناك ايش نجح راردقاذا #3 ناب لغاو مهلا كياع سف 3 .ءول 2 : 526- ادم

 همس)و

 ظ انهن لت نملك اذكو رصتناد_ةفهلظ نم ىلءاعدنمرختالا ثيدحلا فلاقاك اذهو

 لاس قش نطُقل ا عطقا ل فاذهل و ايد ةاه هلا ىنعومس مهللا لاقي وهنعوسدقف

 ظ بالكللارك ذ,لطخالا لوقهنمو
 ه رووهم ه2 5 - بي 2# 9و م9

 رانا قتلك ئاس عيل 0 اكبارتلانب 2 ندواسراف

 ضعبلاق اعيجثوكسلاونكستلااشيأ ازيبستلا 0 ا و

 ىلا رعالا ننادشن اوفو ,رعلايبستوليللام لفشل اجلا

 3 شم اهيتطعبءاملاو تنس شطب واهلا ف شكت قيئاقتلاولاومرامل

 قو كس رلاةعاساو قورعلا ا 7 ىلءهنادهلال وق اسارع؟تعهسىلارعالا نبا

 ىو تغئىأْتْضَو ةعاسلك داهروهلدقو ديدشلا مونلاُِسَتلاوُرَسلاوا فلة نايرَضنم

 نموهءارغلا الب وما اقدانعملو ريب ىعيايأرقلي را اهلا ف كادر زعتلا

 امس ارقزمىلا ارعالا نبا هي و 7 هش اى 5 ءلطق ةييسلاقي هشفنلا و همعس ول روه »و نطقل و خيست

 هانعق
| 2 
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 7 20 ريليد 0
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 1 اكو,

 ١ ٠

 ىس مرر سس ء مالم
 0 جم 2 مب

 ديزوأ #3 ل لا 37 لاق كلذك حز ةلزمو ردصملا»فصو ةلرم ضحدىأ

 بمص و 000

 رعاشلالاق ترو هل برت زر

 ساه سى د ه2 5و

 ماقال رف بعشلا# ا #3 قودلاطبالا اوزان سراوف

 ص 0698© ى

 برذ هيارهسأر وزو هلوق هدسنب|لاقو رهظلا ف ضرع بوماللاديدشتب هللا عاركن عهدههصتال سر هسأرلر و

 مييووعم مأ سوماقلا فاك

 لاف بهل اورهظلا فذخايءادوه
 22 6 ساق و © صر ةا 5«

 تا ورلد اطعام دول ميلف كلا .رهظناك
 م سمح

 0 موو 52

 ورعو دشن اوال, وسلا

 اني ىروظرهدلالَرو #4 ارب ماوقلا دعبن مترصو

 يل تلاقفكتلع تناكمعاهل لاق وةدسع وأ ه ارق ءالا مث. هلاماتلتعا مهلا وال اق
 ََ 2 هسصو ووو م ه2 9© رمد ص دوس

 نلوع:اماهلانلق هن رى ” رخعأف ةعله ف سغص نم ةينص-حتلك أف ةيدامت دمشق" هكدس ىجحو ا

 ءام

 هللا ىلص ينل كشي أدار ى راح انالقتا ثيدحلا ىفو تامالك سانت 0
5 » © 

 بكن انتئئاعيننك امنهلل الافق فيسلا عم هودسأ ًار ولع ئاكر ىوهوالا هن 0 لف لس وهملع ظ

 صس و م ؟

 مالل اديدشتو ىازل ام امان الفدا اكرلاقيةعسرد و همفتك نيد اهدلن روكي :ر نم ههحوأ 1

 ٌقارلاوهوجلزلا ن نماهقاقمسشاو هن دش نمناسنالا لدا / لفل قدح عجو وهواهتتو ظ

 تناكو طاغوهو لاق مم كار هسفتك نين 2 ةميضعتهاورو فاطخلا لاق مالت

 مم ت

 ال رلا عز 1 ذآ نو هرمسفملا مع زاهفاْضلَر هس .ل ىو عبسلام :مالسلا هيلع قيّدصلا فس ول ةمحاص

 ى وة و جك د مه 1 7 - و هوك 6و و مساس هموم

 ةديدشنوجتو خو مزة قعدي زوتأل اق 0 تقرا مواتر

 لحم مص حرك ة 2-2 سس مح س

 #23 خومرىرز ةز رءوكتبأ 7 دشنأوةدكتةرسعكأ حور عر ز ىبارعالا نبا لاقو

 وعيت وو و هع

 5 عزل فواالاونهراوحأ 5 د_ثنأوهفنأب عاش |عازلاودحاوامهانعمو خرب كريو

 256 وو مس.

 ريالا نعلار شا (غن) مما قارياولبل اهنزارداياي اذا ؟زاوحألاب عب

 لصالاباذك قرع اهيفهلوق هلا مل : لجرهاعد )سو هيلعمثنا لص ىنلا نأ 1ك دخلا ىو حاوهفهتحنارتريغت اكبر

 حزقاهيفةياهنلا ىفىذلاو
 فاقلارسكي حزقلاو مأ ةرعدعب م تش عاذا هل اوني هضم قيوةحئارلاةريغتمىأ قرعا حره

 ع نأ لياثلا اذااًعْوِرَك رواسوُردار ةلاغر درعوأ ريغتاذا حسو ماعطلا رو عاركن ءامنوطب تقاضف ىازلا نوكس عماهتفو رنزو (7 يدع



 ”(ت)  هانئافرح ه ىازلالسن 5

 لاف ق وسلا عبرسلاٌحَرلاواهئَتْحاو

 و 5.7 00 هرم

 احنه قسالزتلاو #2 اناس عا »ع نر ايداس كلن

 ست مةوص

 ثدحات |0001 اسلامي ىلعش د دحىفو تيقاوما تلال

 ا 0 ىهاسمارو نم عفدتو 6 ا ةلادالو دس لا ب_ثةّدكلاوت وح لام

 اهتاهمأعمتناك اذاف ةدرفنمتناك اذاةقدصلامممدخوتالامعاو ةف الا وةسضبشلاكل )وعفم

 هاجم لج رلا عضوامب رو ًامسشاهنمذخ ايالناكدق هيهذ مل ءاوذخؤنالوةقدصلىفاهبّدتعا

 قار دد لاه بضغلاو ظدغلا ودا ١ وا وبني ىأه سفن رم طسوف |
0-8 

 اًميخوا دو باقل رهشتو 7 حر ىلع ندعم

 |بنغاودقحل ىه تاهيل عمل هنأاو رك دوهدسسن, لاق تاضزوادتنو

 ا : ريركانالربرلساورل اورج قب ربةذسشىهلمقو ةينامع هدا ”زلاوتنملا اذهىفالا

 لاق انت ياست وبايثلانمأأ| مضبح زب خزدقو هلوق
 0و مروع 0286و 238 2 أه كو عراضملا ف ىازلا

 يتلا اهدعا هلع #* يشر دول يد مبصلا ف #* 3 1 2 لادكتعن سومان راشست رسل | دف «مدب نإ وم 0 . 7 31

 اعردقتاموصتأ لا جلا كرف ليش 2 7 (5) ف دع 5 ازا 12 خن) ناسالا لصأىف طضضاذكو
 يدعم ها اعماموب

 ريسغ: نعش قدلاو ليسو ىرهزالا 5 لاعب زعل ةئامن 2 دشنأو والا دعيدي
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 0 دوسدزو م

 ثللا هلاق ىذلا ىرهزالا لاك ادي ةواغرل زاىلا هما ةياغ ىصقأ زل لاقف هنمعبتيبلا اه

 لبالا تلرواصخصن وكل نأ وتجد هريغل هعمسأ ىف رحمن ا كرف كدب كعفرتلرلاَنا

 د 8م د هد 6س صراع ع 0010 5

 لاقديدش الز قدعو تنم ولست (] هنانؤملا لياالا تانزوهلوق
 85-- م هأ ماقلا ىف اك 9

 خالزوتعود *ح انتل انو ةلقَندر ب -

 لرلاوةعرسلا مدت ىنملا فئات اونا يبامضاا ةفيلخلاةوةعب ا را ْ

 دة وس 5 < ىو ويد دلو ةه9ردك همس 200025 مو 85 م هدر

 2 0 وح وأ ازةمكر رو ةدامعل هل وطح وأز ار ةمقع .و'اسامةافصا ملالاهتو ادنلمادقالااه:ملزتةلزملا 5 اوكسل رمال زااوهلوق

 ١ : ند هَ ىنام ادريمككأوماللا
 رعاشلالافواهيلع اف نماهيفقا ة:قازتل زماهالعأ انا هضم 8 دل : عار ءاسام

 و مو دوس 1

 مدهماهمشر ءىجاوتلا حول #2 ةوهناطش أ موقلا حامرت' اك

 هم وو سو 0 معو رو )وس وِ

 ع لع زماقموزلز لاقي و ماللارممكم" ل ناكمو سأرلاةقكٌملا ىعوحيولنو حولزرأب و

 ىا



 6*1 .بيم) تان ه نار ار
 1 00 هب وساع 8س اس7 هم

 2 زعوقوألا بستلاو 0 فاجرامو

 - 7 9 985 سو

 نرقلا فوج ىف لخادلا شهلا ميما ىمسب ١و ثمللا نزلا وح شهلا ا ١

 ىالاولا ش ثلا يظعلاامأ ىرهزالا لا انههىرهزالا هرك ذيسا درملا و نر ان 0
 مب مأوى تاعمجمو لخادلانرقلا رشا عرملا وهلاكةريتانأن اف نرقلا فوج 1

 2 رماوريغفرعو لاق امهفرعي لديعسانأ امهنعتلًاسولاك ٍباتدعالا باك بارتوبهاكح || ٠

 خص ةجرت ف فر ادهثيللارك ذو ىرهزالا لاك نرقلا فوج ف نوكمىذلا ضسالا نرقلا |||

 أمأو هريغل هعمدأ !0ولاق ءأ ادي د شنان مه بابلااده ىف ل هوة ع عجب و اً ص لءخ 0

 تيكسلانباةباورو عاركهاور كلَذكر اجمع َرَحاروهدمسئبا 6 ت”وهفنيلتلا نعمذيرتلا ُ

 0 1 .٠ 5 5 ع :
 نيامدعاناداوخب ربل-حرلاخارودرك ذى اسسوىازلا, حاز هفنهمفد سعى أودءردنءاو ْ

 دشن وى ارعالا نبا : نعام همض ىلعردقيال ىحاجرعلاو هنمزيذخنلا ٠
.2 

 انعاضاوأ لورا رداوص * اماما مق ىثاعتاب الا 'اربغب راكبا
 ا

 ا وِ ته يقع هد

 ديردنا لغو دانرح رافق فحزوةدهو عقدا تر (عذ) ((ىازلا لصف )

 - هم

 نمهناف ثارقلا تيب الو آر لاا «.-١لاقهنأ ىرعشالا ى ءومىنأث يدحىفو ا

 تث 98ه

 هبىذقب قد هعفدك اءافق ع نر ةلاهعستت نموت _#:لا ضاير ىلع دي طبتآر 7

 َّى قرود كأ ارام || قدح ةراعشل 6 وةنش سلم لهأ ليم ثيدحلا ف دا

 ا انعأوع ةلاك َ ؛ وعم ىلع مهلوشد وركب ىلأ ]تن د هممو را (ٍ

 و ترودارملا قلابة وعفد هلال كاذ نموه ام يو راراهتر فارما( دوا

 نعىورو معفدلا وهىذلاَّح ّرلا ندوهىناءعلل لاك هن "أراه. لهو هس هو ناسنالا
001 

 ةخقلاءاشإ ماهحْرب رم هلتناكن م 0 كي 1 :دحلا قمال_.بلا هيلع بلاط ىنأ ان ىلع

 مة هم

 ةحوزلا كلاب ةشّرملاو طيطعى زم هلريصب ىت> مان دارأ همونىف م

 03 5 ع و 5 : 5 8 1
 ةارملاتيمسو اهعماك ى ااهحرهنال اهيفعتالاىاحزلا عشوفابا اكميملاس صْئيةْح نص ىورو

 م و م - 0 2 9-

 حر ازور هاو هتعفدهةخروح رتءاملاقأ ارما تر وهما ليزا نال ةْحّرم

 - س و 0007

 أعبر امرت رافت الاينوةعرسلاخرلاو مصل عفاش هلوسخرو عاسجلادنع

 "١ موسوسمو مس ديصمساب < ومساج ج هت جمسم ي-ج ١ مجال همس وربما و مج جحاحومعممسممس» بجعل د مججوسس سحصة  '

 )م برعلاناسل "نزل



 مضلاخوفرلادجلادا 20

 غفار فار شدعو ىه هاودإ|

 هعيفعم همك هأ

 بةءورسسك خرلاوهوهلوق
 ةينع و رمد ةددحاولا و

 رسكبرهششلا ةرلاو لوقو
 5 ثنوكسو ءارلا

 ينض» ها سوماقلا

 لجل خرأودبلاداز 09
 ىتذخ ًاةيادلاو لذونال

 هيتك ها تةنأوأن سلا

 تحبط

 ىأغ ردا داز (6)

 ةحودفملا نونلا فيض
 ثدشل هب يراد اروةفرتق

 ىىعع# هناك ةأ

 تل ءايلثا فرح دع ءارلال صو 1.45
 يعازامج مرق ثد ديلا فو ة.للاسأ يلا مضرلاوه رمسك احذر هدذرب سداملا نماشرعسُعو -. 58 7 8 7 2ة- : 505 ا 4

 ةطش رم عجب نا الا كو نمور اكءاولا ايسر دبش يدح قو نس ء رح نيب اهلتاف ىدو يبا

 هرلك ينبت دورسكيم أ رمل ايو اهو نفسيا رخص

 موقلا بار 3 دوا ردلاو : ةرانط هسا 000 توما ربى أ ماهسلابنوضْصارَي ١ 'مدو هنود متي

 مول لاق ةبقعلا ثيدحىفو مضرااك لافي لك الا ىفالاّةْز اح كلذ عيجب ىفءاسطساو با بانيت

 5 5 0-7 و

 الا حْشرلانم ماهسلابةامارملا ىهودْضَصارملا تناك انم مول انداذااولاف نولتاقت فيك
 5 وم نه يو ه5

 حضري هلام. نم عشر اهلا اهنارْمْصَرل فلفلازبا اور هاش امضرلاو

 لقو ةيطعلا َةْحاَض لا و ةدض درا و ليلقلا وه ود مريام مه تْضخر لاش وداطغ كشر

 : ء 5 ةمو 51 20 09 / مو هد

 هنعهللا ىذر رع ثدد_> ىو 6 هلت رعاثدد+سا قو ةيراقملا ةيطعلا ةخضرلاو حضرلا

 8 و دهس دايلي 1 0 1 0
 0 كلر ىلءما رض رتو هنع هلل يضر ىلع ثيد> و هليلقأ اةمطعلا مضرلا سرب مهلان يما

 هنمازخذار وهراكو هو ىطع اذا اي شنالف خضار لاشي و هيطع ىأرحذرلا نم هل -معف ىه خصر :- 0 1 ل ا

 : نمريشلان مهعهسريسلاى 9 ةضْشرلاومضرلاو هركىلءءاطعلا ةضشارلا لمقو انائوانيصأ امش

 ةاو 8و دءهس 0

 برعلا عم رامصم اريسسي معها عمأ كن اذا .مع ةنكلا حضن رينالفلاقيدرملا هنيستست نأرعغ

 ثتددس -قىو لاق د.مت>اولو اهريغ ىلع هناسارهساال موظافل أن نم ظاشا قمل اىلا عب وهف

 م هس مامو 27و سور.) هم م مس )77 معو هم < و

 ىلاهظفا ف عزب رد اذهناكى أ ة مس ,راف كنا: 2 ةربناسإسن اكوةيمورةنكل 0

 هوودو
 هامدسريغصوهو سبي صناكو ايو ضال ,ةسيالو سرفلا ىلا اذهو ولا

 ل ه هزلوو م8 8 ©

 هرع_تةدو> عم ةيسثدح ةنك- ١ مضرب ا ا! ى دع ناكو هنا ساق ع ورأا
 م

 ىرقلا ىداوةغلب ُباَمسلاوهو ةثدملا لهأ ةغلي دود مءاكتاواد او هرم (ُث) )2

 22 د هدو هُم

 اطلالات. ةريصالا ل>أ غلب للك تاو ةحراتدج ا وئطةغلب 2 رلاودو

 ارمادا راوعرلاو عقار اهلا خرلاو #* خرم ىدو زن اذأ تحت *
0 5 

 < »هع مم 9

 و 3 حض را وهو ل اعرا ةفاكلاةاشلاءاخن زا ىارعالا نبا 30 بلان دوا هواردلا عزا همز

 عضو» سوال
2 2 

 ةنعرفس (عبإ م هلكزبلا# (غإ ()
 37 م

 ئذلا عضوي : او هنالاو قرأ روع ادكلذكو ىنرتسساونالل ة 5و ٌلدانايرواسورو

 2 ع

 دشنأو هودهو أىأدوكر حان الفاو رمضلا ةيو هشسهوو

 يي يي 255522525221: ت2222322222222-----2395

 اهعقو



 (عضر) 550
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 ليقمنءالاق نر

 8 مص 8 رمان
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 ذشنأو لد ءوطلا ا تيكسلان ا »#* 2 .نءودللا لى أي 5 ىبنار ءالاق مياحز 52

 سهاد مع و

 وع لطب لوقب تسلا خابت ريصَقلا نا

 رعاشلالاك 0 جن شوو لبس عب (حدج)

 رت ا >2 ٠

 001 موهو هفارحأ لك انج هت هاو #2 بح لوي جن را ف

 2و 8 روع سرح 3 24 - 8

 لاق 0 5 انلاط رك دار للاخ رع رتب واووةْئانةماك !او

 بسقلو تاجوَجَن : معزعلاف 0 لباودعبم:دانباع تدل || رول دمج

 - ايلماعإ وم 5

 تخؤدتو بأ لنيل ىلا همسو سس ىر بامر هز !قرهوأادهشتسا تيسلااذهو

 5 1 هم م« قد” 7 جد

 لاّوذ انو اشار ربو وترا اخو ةيك رلاورثبلا

 ه5 وس هم
 هل انت موب نزذعا لالق ىلع 21 #3 ان دي

 0 م. . كي

 ن2 ه هم 6 مس

 اهقوسراوحت نام مأأب *امو »* 010 كاوا

 0 ومو

 متحول اق هيي ل ل ارد .ناضوااو

 ةءوس » 8 ء- و 4 و

 هت-رقتخوت لابو مط أ او نيرة رءلابوشو بّرعمى .رافودو ناشونلا ةماعلا لوقت

 ةماكل اوهنا رب اكسس ىداولا للا حاج (2مج) مع ًهقاوتدلات درسنا اذا

 هرك ذمدقتد قوة واوو ةئان

 ءوضلاهيلاىَدْؤَتتيبلا ف ةوك ةخوالاوخ وآلاةدحاوةحوألا (خ وخ) (ءاخلا لسن

 قرت ىهلاقف مرض ةيدمو زا لاغلب تادف ندا لكن بامور ةخوألاو
 2مل ج89

 ىضرؤقيدصلاركبىأ خوري غتدسالادصسا دخون الثيدخلا ىو نيش لكنيدأم

 نوكن ةري كلا ةذفانلاكريغص با,ىه هملعهتلا ناو طر لعةش وخلا رخآشي دح ىفو هنع هللا

 تت سئ 222 2 2 2ر ربل ةألفمبببجبججببج-بب|7_” ”>



 لاق ىوخبو ن 5 < نأدهل عشا ىل ارعالا نبا لاق اهو طئاغلاىفا' ازذوتسسمسلجاذا ةيذجتى و :

 2014 م ءادلافرح ه م1!لصف

 ْ هم هم هم اهم رمد ل قا

 نم ا صأ تت .لوق» يملأ أ ثدسو لضبفلاو اا
 ىلا كإم_طف دنع معي لوقنا6 حج

 هس و<

 لاق ٠ نطما|توص#: .امح حج وشكل الرجز وءاملارثكت توصةقصحلاو

 هم < و هن

 خشب لوقب ىد دع 5 -كاءىوتلي قيقدلا نا

 مك مد 9و 215 2 ع و 8م5

 نءءاربل !ثددح فو قت ساونكقوع دا ا .وهمعرص ل _-حرلات دو

 عفراذا هتالصفل> رلا لاقي رهشلاف خدصماذا ناك“ ٍلسو هملع هللا ب-ك ىلا نأ بزاع

 لءقو هريغو هدوصم ف جفت اذا ورغ و امهمنعامهأقاح وهسن> نع هردضع تف أ هانعف هنطن

 0 69 ا . . يي هوه

 هب دضع تفاذاهلك .لجاو ىلا دكو دوصسلا ىفديدضع فاذا ىعم ءاربلا ثد لح ريسفن ىف

 ورعوب أ لاةاملوقلاو ىرهزالا لات ناكحجدملا ناكمنملَومَت حبءارغلا لاكو دوصسلا ف
 ص و ماعدا يل ا م

 م(“ زيلجرلا ب لا ىشمحما عدم هسلاونأ لاك هرهظ عفرع وكلا دارأ اذا ةيملاو

 و 8 هدد ه م

 ريكا لاو جلا ف مرو و داو 20 0 نجا همماسقفأ راممز فرح « دشنأ ةراكيهذخ أ اذا* و كا
 1 3 1 ىو مة ) بم بل سوم #7 وم 2 موس »7

 مدحت اع ,عافتيو هن رحل ذكزركلو رقت كت اج يي دوف م فو

2 

 ليسو المو قا رب عطقانح هالض ىداولا ليسلا 1 () قبر

 را لق و حاكنلا نم برض لا لا رداع مريخ اهلا حالسملاو ريثك فا رستالعا

 مذضلا ع اولا م حافا,او رعاشم- اًعالُملا وءامملا توصّويلَخساو اهلاخدا سعّدلاواهجارخا

 ادعصف ليئاكب اكسو لا بج دخل لاقأٍ وعيلعمتا ىلدىنلا نعىوروةيدوالا نمتدملا

 ىأني-خا واج امندلا لهأ اقلب ريح لاف نا ارهنلانادهامت !ةفنيَ اوأجنب ٠ رهثباذاف ىف

 العلا ورع وأدشنأ و يعل ىدا ولا الخلا ونيعساو

 12 .حاوأج مطنأب 5 201 .ًألهىرءثتبلالأ

 قدرطلا نمنابام اولا وهضانو اىداولا فصن لدنم سا ل اعلا حاول او

 قيل ردزادعأو مانو لع ويش ا ىرايثالا نبا مم قاب عود

 انكتوهنسعتام 06 1 اولا قريخال

 اني

 8 ىو حسايعلاو أَ الرول .الفاطقسا انعم لا ىرابنالا نب الا لاسم لا

 دم 252) هرم ىر

 وج ء< داب لسر ورق سبب ركلا مقاول /(ةمب) دولا ف هيدضع عقاذا

 ث برعلا ناسا 2 12(

 لالا ىفاذكمماتهلوق
 ها هررحوةاننملاءاشلاب



 خامحلالا ودخل ادار ١)

 لوقىفو لءكاهيفةنكمأ
 هتك مأ ةراخلاة فرط

 عىوييع د

 تدرأناثددس١ىفو هلوق

 ريس زعلا تدر اذاةياهنل :

 ما مسحب

 ةظفللا هذهدش لو لصالا
 نم اش ديأبامم اهءاظمىف

 يعم هااهررةهريغالو

 ءاذلا رس « ملاو ءاثلالصق 581

 نيتغللا 1 هوك أرك امهؤامرثك أاذانيعلاو نيا ًّ (من) ((0ائلا لصف )

 تاه ليو عير أقر عو يت ةرقبلا )0 اضاءاتلا فكلذرك ذدقو

 جان ع 0 انفرد عب هَل ذا الممول لاقي واط رااطلاشوعسإ رلاناك اذا

 لذهلا لضتملا لاك ةيفتباقو تضانيئتوُ 2 همك عاق حاس و ىلا
 نودع "و

 يل ةنح فان اها اذا بوسر عراك أ ١

 مدللا فب سرب ىذلا ب وسرلاوهضاس ق هيفيسلا هبسشريد لا عّجرلاو فيسسلا ضرس الامدارثأ

 افيس صد

 ا 11 ل ل 3 ا
 تخانو القس ضرالا فب هدحاسو حابتو عطقب ىل_دع ودا ىف عضوموظعا لفت و

 بي ٌمْدونالاق .تخاسمراولا, ّئدلا ف عبصالا
 مو

 عيضالااهيفح ونت ىهفئلاب 5 اه رشقاهحوسصلارصُ

 و ليو

 | او بح اسنسن هلدب تخ ان“ ءا'نأبوةعيمعزو مدقتدقوةغل هيفواولاو تخاس

 اال ل

 منو

 اعيجخجلساو نيحلا وتا.جأ اذا باعكل اا فعلا ثمر +اواهتلجأ اذا حادقلاو باعكلا توص

 حوةغل كلذ سكع ىراوهدي_نبالاك ءاجللا ىلع ميلا دقت ردا كانك سرا

 مل 2-7
 | ولا تجد لسا جولات | ودب اللفات 2

 4 :ىفام 55 ناز

 ؟همشمىفبارتلا اهب قست جرب

 مدح تدم” هس تت س

 2.وناكمىلا ناكم ننلَوَح للا و برغملل تلاماذا هود ت وو

 20 كر -و ٠ه ةه”ك-<ه ا هدد ورم

 ىلهلا بلغالا لاو منج ربخ نإ هدرا تدق و يل يع

 كلاوديو ءابنل لعأ 5 مد مج ما لوميا

 000 و لَو 36 6 دخلا للعم 0 ] داعم
55 2 9> 

 هر را اوال ىأاب 6 لاو هاواي ضرم

 هللادبعو أد شنأ اولاه كختتتناوبكاراذ يمدح

 2و مو م

 يستدل الاوان .فاط“ أحلم نسا انزل[ سن

 لثمن لبر تا 2( ةدواوو ةمئابةملكلا هذهو مدقت دقوءانلا 0

 عي واهلا اراهكر را نامكلاو حادتلا عج وركبت ميج ( بح ) (ميج الصف ) ا

 1101 لوس (خ) ١) حبا اى ةغامتلا لمَن ثيح

 ها



 ءراا/ (خو)  ءاختافرح « ءاتلاو ءايلال دف

 مص 5و وص

 00006 دوك -:كسادار 5 لضرب وهتك

 ما دم ردو و 07

 حل اواخاذعا ا را وذعرخب نيمعلاَت ضماخخلا نيمعلاولا 0 ا
 سل 0 و سو مت دو

 قد هنامةراك فطر رذاذ نيطلا كلذ كولي توام رك اذااخت نيا كو ىنرتساانيعلا

 تاوص "اك تاوص" لا راك ضعي ىةصل كلذ تفرغ يركا اومن وعي نأ نكمل

 0 ود

 )2 بكا نعد حا م ل_بروةئكللا :ةضضلاوخانملا ىعمهيونملا

 ا مرو ىط 2 2 رالاق نيل طر ”,.لاحرتلا نار ءالا نا 09
 دو 5 و ةم

 سوت "انو ناكملاردت 16 ( عضوم ارد سبا بذل اوذ+لا لثمجم رلاوخرتلان اشغل

 وع رع ع مو نما هنأ مال سن هلل ادمع ثد دحىفو يقم أنو توهضيماقأ ذا

 نمت وتواوذمرىأءانلا ىلعنونلا يدةّد ىوربواوماقأ اواوتنث ىأ مالسالا ىلء اوف

 4 توتو مالا لير اوعن رار "را قوأن علا خ نموأبرعلا

 دمصؤس يس و هدم ع مى

 25( صا اذا“ مطوع عنو تافطك هريغوأ عب 0 نمتئخ ادن هلق تطفو غانوهأ

 بيؤذعأت يد شاول اولا دلو عبصالا تنال

 ىرهزالا لاق 51 ذقأ.سوءاثلانحوُمت ىن49ىورب ولاف * عبمالاهبفخوشى هذان 0#

 ةضمملا اصعال لاقي ديزوأ ثدللاريغهاو راخامهانععّحاتامأو ىعملا ذهب ناف ورعم خ اسوان

 بانثلاو لاعتلابهو رضفهورضالاقف نار كسل لأ ل_بوهلعللا قلك ىنلا نأ ث يدنا فو

 ى لدقو ةنمام ءاتلاديد» شنو مملارم 51 ىف ل ..ةفاهط .ضىففاخادقةظفا هذهوذضتملاو

 مملارسسكب رت و ةضوسءايلا ليقءانتلا نوكسو ميم اركي ىهلبق رةضشمديدشنلا عممبلا ع

 لصأولخفلا دار 1 انين اها ءذنهو ىرهزالا لاك ةحعبص»انلا ىلعةنك اسلاءايلا يدقتو

 امان صو دجياداز )2

 خو ماعطلا ىبتشيالىأ
 2 حاج دلا جز رسكلاا
 هويتك ا

 9و صاعد ص

 أوهفةضشس لاق نمو أ نموهف ةمسم لاق نمو خدت ونهو هذ ةسضسم لاق نفضومرفلا

 ل.فو نيللا قيقدلا بدضقال لقوا صعال مءأ ىهمل.قو ةيطرد5 ارح ةضضمملا ل قو عم نم ”رلدعف

 اهفاها_صاولاق 0 15 دياي ََر وكلدرتغ :ودهرد دو أ اصع وأد ار رح ن مدبب درضام لك

 6 تاديأق هم .اعكأاذاهضعطو ب اذعلا هنن ملق 3و هبرضاذا مهلا هَّْسو هتبقر هللا تم نملبق 1

 سق نب تدان" ىلءا رّوعم صوخاهفر اة ضيم هديىفو ح رخهنأثيدحلا ىف و ءاطلانمءاتلا
 1 م سو -_-



 اهلتخزاتفتزامشفهلوق
 ةدامفحاصعلاهدشنألا
 لدعملا نما

 « اهاتخزامتفتزامشف#

 هأ جلا :سيعألا ةمشم

 دلو

 هيسرشو سوماقلا ف داز()

 رسكلا» (خالب ةؤسنو)
 ةشخالملاوزاعأتاوذ)ىأ
 اهسفنىف(ةسوظعلا مضلاب

 وأ) روحفلا ىلعةي رخلا
 اهموق 3 (ةفيرمثلا
 بر ةدل دكر ناذلب دول

 ردم دكر مة / ر وأ

 رش > : هدام 1 مشك مطعي

 ةوسنو هلوقو ها 8

 ىف ةصملاهرك دخلا خالي
 رعاشلال اوقىلل- ىفلدةدام

 «خالب دلخر امد قسأ«

 ويعم ها هعحارق

 (خوب) ءاافرح « ءابلال مف 0

 لالا نمءامرملاون :

 لمرلا ول 1 ردات تيا وعلا

 طبلا ل فس ير ورهظلا طسونئمطينأرهظلا ىفحّرملا ودكر 10000 ع 3 7 سو ع 000 ع

 متر زاد سب 3# 25506

 هريغاوروا دكا اوُدييلامو * ا اوُسْ لوقو 5 حاملا لوقورعو أ ىودو

 ا ءادن ضدي تلا هانم يول ربو مضقأ ىازلاوءا رلاباوخرب

 امل قلاع رب « دقلعب رضلااعدناعدمول

 لاه ةديدشامهالك نور ةرع رخ ناموس رد ا سبل 0

 و زعاهماراماذا * حور كدر ةرعل بأ
 ا ل مد
 الكف دب ىئاسذلا ةغبانلا لاك تانشوما اجا مامر هد و

 را وناهةعراط ص الق ءاننع « اع كف يلب ثول ةمخاز 7
 - الار .٠

 ةخازنمولو ءارلابخ ربل اوهءرغلاهوروص:موأ لاق ناسع غلب قرشا حملا ثنللا سذونلا

 ةعقوهبتناك عض هومىازلا فذ وءاسلا مضي هد ارد 1 دذئددلاقو فو را و

000 1 0 6 3 0 
 ريكتاذال-> 0 دنردنبا 0ع 0 هنعهللا اىذ رراتمار 8 ندا

 55 زيطبلام نع و ويب لومار تدحاو ضر

 «سفنو مظلاوهو ب لاردسملسلا (جإ) .هخ نسمع وأبا طا دي زون لاق

 ريكا ل -رلا و اهدي. سبا ريكشل 1 لاوءانلا : ارااوروحتفلا ع نم قأام ىلعءىزتا

 : ب ب ما عيماكمم ند مس

 رن سو لاق 1 .طماواشب جيهسفناف

 مكس ءموص 887 5 1

 مكمل سأر برضو 5 ةضريغن ءلاملا قي ردرك

 يدان لاق عضومياواسار 2 نا وءاقملاءاسنلا نمءانلسلا 0 هلا ع.مجلاو
 وهونايدتسلار صم اللا ساسعلاونأ نايدد_تلارص مث لاو لوطلالبلا واسر عهيسحأال

 0 برحلاورانلاتَحا )ح )رع قاد اوني راصقلا تان دكمنم عطقي ىذلارجمشلا
 6 دم 4

 ةنورلاق نينار تعاونكم انوواحْوُوو

 و - م 8 5 98

 لح رلا ابو _ثانإب را تيا واهدمس ىذلا اهانأو * تملا ضَعلاَج 00 #*

 جف



 6 2 (خزب) .  ءاحلافرح « ءابلالصف

 ضعب عطقتنأحربلاوح ٌررالاوهو جرا نمهيسش أ ىازلابوهوروصنمونأ لاق ىراصتلا

 ءارلا خربسلا كو و رو ىرهزالا لاك تاَنعدسغاي قوس احّْرَملاو نرسل ٌحريلاو فتسلاب ملل

 حاصعلا ىفو نيش لكنيبامح رولا (خن زربإ) ٠١ رتل رونار رملا ( خيدب)

 تامنذثعملاىلاتوملاّتقو ندرسشلا لبق ةرخ آلا وانثدلانيبامْح ر ررعلا ونسشلا نب زحاطا

 لاق رخ الاواندلا نيبامح ريف دعس فأن ءثعمملا هد>ىو ّحَررلال خددقف

 نودع مون ىلا ونىلا رو نر ارا هلالافو اح نمنيّش لك نيام را
 0 ا

 ىوساف وشب ىل_ددهنأ هيلعهللاناوضر ىلع دقو ثعب موي ىلا توع مون نم حزربلا لاق

 ل_.ةهنمونيءش لكن بام زريلاو لاك طقس أو لمح اخ رب ىوسأف ةوق قاسكلا لاقارو 7”

 كلذهنم"ىلعطةسأىذلا عضوملا نيبامْحر 3و ريلامدار اف ةرخ رخ الاوايندلا نيبهنالخز ت3 ةوهتمملا

 ليقو نيقملاو كشلا نيبامناالا حارب و نآرقلا نمدبلا ىبتنا ناكىذلا عضوملا ىلا فردا
 كاتلاقفةسوسولا دب لجرلا نع سوشادض دش قو هرتاوتاميالا ]1

 نعىذآلا ةطاماهرخآ ولجوزع هتلابر ارقالاناممالا لو أو ءرخ آو هلو نيبامدن ريناهإالاٌحْناَ

 هناصستتا ةردق نم ازحباس نعي نايغبسالح زرنا مه ىلاعت لوقو حررت عج خازبلاو قيرظلا

 زحاسملاوخرريلاو لاك ازا ىأاّرَرَب امسهنم لعب ىلاعت هلوقو ىئخنوباح ىأل قوى اعتو

 ةديعبلاةفاسملازجباما:ىوتتقاروازتتن أ باح امون لوقت كن كلذو ىندملاف تاب راَقتم لهل

 اهيلععّقوفثداولا ن معئاسلاك ةفاسملاق عئاملاراصفةو ادكعلاونيملا لثم عنانملا سغالا ىونتو
 «9 مصوو- و ل
 هنثلا يردكو نطملا لخدي نأ ًاوهل قو نطملا نعزهظلا سءاقتّحَرْلا 06 نبإ) حرر
 لوشدوزدصلا حورتوهل قو نيكولا نيام لخ ديو نابل خت تالا اهلامو

 اي

 اههل_صتماقأ ار زوهلا ةي_ثك ازابتسناسنالا ىدعاع دوخ 20 روق ةوداشا .ربةأ صاورهظلا

 هنعدسع امتى المالا دهن : ءْسْحّراسلوقن ١ نمبرعلا نمواهكت او اهلهاكَس ءاَقّتف

 و عاد هع

 تجرخأ اذاةأرملاتّحراسَتو هنأض وت كاطقتم امطا اذا نمرغل ءلاذكو وك -ىأ> زبهردصوفو

 ىرعون يحن يسرب اعدهنأ هدع هللا ىذررعثي دج ىفو سعاشت ىأ الا نعْئَراسو اهتزت
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 00 مهدعو أ مهسعتت تلقوا كن الل مالريغل هفاضا 2 دال هنالادي؟ ؛!بودنموهذ كلذ هش امو

 دود دك درو » 2 35 00 7

 1 هولادبزونأ امنودوى م ى أ اهريغصت س دو ومدح رت حل ولاووءقلد ولا ىجصالا اورتذاكلذلف

 3 0299و س اك لس سس

 نملرز جرولاو : 34 هلا عقونا لاشي ليولاهب ونس محرتسدولاوح وست عي ولاو كل ْ

 هديسسنبأ دحاو سد ةدرلاف 0 دولا 5 ولاجيرفلا نا ًايشسا واق يارا ايلا رم
 ورود 7ث ه6 ء

 هاف سامقل انالمعب ولا لعف لامعتتسسا ن م اوعنمما نجنءالاق عن ولدقو هلي وك و

 اوياضن لك همر ودع ا كو ”اقلالل_:عاسح -ولكِإدنملع-فةلاف رو هنالكلذ وهم عمو

 حنيولا ىلع مالا اوفالا ل خذا آىردأ الولاق نياالعا عاقج ان بقع ناك ل ةايفتد لا

 0 ميو لا اوقكح السار فأر عضوم قلك وليلخلا االذاواطسبتمأاءامم

 مله

 تاب وهما سلولاك ةجرر م ىلا لوقب عطس ع نمضءب تءمملاك ىوكنلارمدن هلم امدس وو ْ

 ىلس . م24 "ام لضافن راما سو هيلع نتا لص بلا تافه واماومتار ١1لهالالال و ْ

 ه-جرتن1 لوقت برعلانوكت نأ ىءيةجروهلاكن : مولا النلقيلأهن اكهنأالا ناهرفلمولا 1 ظ

 دسو ا[

 كلاسْوب سمس ابك كو رامعل لاكن الو هملع هللا لص هلال وسران ديس عءاحو ككيانرمكو |
22 

 ىعقو نم لكل لانك ل ولان اغلا ل_هأرثك ألاف دقو ىرهزالا ةشابلا كلا! -ا ٠

 هسلعمس ريال لب وأ كله ىف عقو نا لاقت الب , وتل وو ونيس ةرفأ| اوباذ 11 وك ٍ

 » م 2 ع 2 90 هه وولي 0 ا 1

 قكدسان ار هلا قلد رادار نمسا يعتلي ا !لاقتب ىو

 دوس هم ,

 ءاسأما عهمش ًالمونيغفطملل لد :و ةاكزلا نويؤيالن يذلا ورم لكل لي وم4ءارك <2باد- علا ْ

 - ل09

 ممم )»و هم هه

 تاصو ىوىد#ءدلك لك لو مو ساوو و لص و لاق هلع محرتو هل عجول: فلا ندد

 رهط 0 :ءل يلوا تلأس هيوسسلاق 5 حم الد وقرب سوما

 وو ى ىه م

 هأ 00 هلعوو هلل ها برنار مددت اجا 20

 مو < مو جس

 «<بوودجخوب

 رولا لوصت لسطابلاو رولا جالا (عد) (ءالا رصف | ظ
 مد همهم يسو

 ل-دفىفىردو1 ارث ذر[ ىربنيا لاق 0 .ذاللعقأحدبأوعابتالا ىلءحتيدو حباب هذا

 ئذلاو ماللا اوفاالاالو فرصا اهدإ ديال عا رك نع نيعتلاغ وهدي سنبأ 0 9( ًايشعاملا
 000 2 : ا ْ

 0 م ا



 1 كه ميسيسيسيت تبلغ 0 هاذا فرح  واولال دف تل

 لئاسلا ىبعددس او عنملجرا وأو جوت عجب نوكيتأخو بالنا حوكو أ كا عج

 ىاحاكبتسا مكوتسات هتلاسز هل لاق 9 اعوأه يوما « ةيؤرلاف

 1 ةر د ىعصالا . لقا ماكي هيا مكوأ دبز أن ع ىرهزالا طعب لو كس

 ماوألاو زر وهتس فك اذادنع مكواق ا دارأ قرخزالا بلا ناكل غلب ذاعكوأ

 2( لعف ان وكينأ ثادب ؛ هويسلوق سايقول وَ عار دنع هنال بام ءلالو رك ذدقونارتلا

 ةسلولاو او عاود اموراوخ اول قلاونل نم عساولا م ل

 بيؤذونأ لاك ءوحنوُربلاو بيطلا فلما دْعلاو لالخ اوك الا حئالولاو واو ةرارغلا

 اسألوا قو َنألَح ض نا انا مك يا راو ا

 ظ دج لذا اولا مايواةمدارأو هد.سئبا لاق داش حلل 0 ارغلا ةصلولا ىنامعلل ا لاقتو

 نيرع لقاك راتخلا ثددحيف ذو رثك أدان اءزلا ىلءاهاجبو لصأ ماةدئاز ى هاهم لعد, لدتسأام

 ْ نا ةصاخ ىرهزالا )خ د نيني رغلاق ىورهلا ةظذالا ىحهقلع وجالم ىهسأ ارلعح دعس

 ١ 9 050 ه5 1 8 2 3 د م

 7 | ديا اب لاورعالدارب تار ةولاف سعشلا ن مرت الا ولا ىنارعالا

 3 و -م_- همس هدو ه4 ل ؛

 همدكت وسلا قوفن متععوم 2 علا هدول ثتنشمع

 7 د و- و

 همدمصا ديدش لش اهزون 5 همْدْاريغشتعلا عير كئااذا

 * < عج ه2 سمو <

 هيبمارحو ايا رنا اهمق د هسهسرل .ةاماذار معد ضر

 اذ هعمسألىرهزالا لاك هبفرت ذلا هجالبالَدَمْتاو تن اىرمُت اهجرف عصاه املاك
 وو مس اهالس د 8 ع 3 5 « للا ٠6

 هنقفاو لحرلا تاو هدم_سئا 2 هرداوب قا مسح او ةزرو>رالاهدهىفالا فرذلا

 روث نيدمج- لاك اكو كاذكو ةيترلاقندك 2 و 10 0

6 > 8 

 امو نهامرذي ل نلبدو # اهنوتيقلامامعالا

 1 م 2 وا هو م
 ةلك وو امحيول .قوةدحاو نك امعملعجاعروةماب هءلزنت ١ نا ا

 اء

 د 0 حر كو راسل ىلعيوصتم يعر بهلآوجلا قسجلاةيدقر عجور بحر

 ظ ىععامهل قو باذعةلك ليووةجرتلك ميو وىرهودلا هيو وهلاكوودبز لاش

 ظ ديزلاليوودي زاك و لوقتن أ كلود. زال. وودي ٌولاقيءادسالاءناتعوذ سهامهو دحاو

 | 2 وود ولوقتن أك لو كاذوو الي وامر هللا همّرلآ تلك“ اكول عفرامذ انام ويصنف م

 تو ص تنمصوم

 ا وخل ادعبو مهلاستت 'هزنأم ًاول_ءفراماءاضد ًااممصنختفةفاضالادبز لب ووك دوودد

 امو



 هن
 0 ا هال وع وبدلا

 3و : 20

 هال! فرح * واولا لصف (تو) الاب
 سمس 5 لرب هس

 راب راش لكم تاينشن *ف اه يي ٍِ و
 8 هم

 اف

 وح 2 ن١ خو

 1 راسب 00 هننودط اوس

1 71 

 3 افناكحي ةاورلا ءاوفأبذ

0 

 هلدشنملا كدارلادلَسبدَو ةنامصلاو ظفحلا نماهل مزاي اماهرام ذود سهام .الاحب ىربب لاك

 ا هلوقو سال اذ سا وراس ىذلارايسلاو رعشلا نم محل نبل ريا

 ةرحوول أ لاكو 0 اوءطاو_ ديدجو»لوةاورلا دنع قلل
 ا - وه مح

 موتا حي 3 ةلاقعالئاك م هنمرتك و |

 قف ذرامخ ةوزغثد لح ىفو ريم نم مهؤس جطولاو هملعٌتمسدْرا اداضولل ل ال تتطاوو

 ىو » رك 2

 بلص حاف رنا( ول ريخنوصحد همر صدم ”ةلمهملاع ااوءاطلا رسسكوواولا عش 07 طولا

 وه

 ةحاقو مشو م جتوو ماوه ععبوءاوسد سيف ”الاو ركذلا حابوتعنلاو ةراخخا ىلع قاب

 ب

 م وس ٍ

 0 صوهع مو

 6م سايشلا ىلءو اولااوؤد ةدقتو لصالا جنبا لاق ناتردان نأ ريخالاة قو ةشوةحوتوو

 ةرسكلا تاازناو هلاك ف رحلا اورقأت را ”هلعف : نعامباولدعمم ح |مةننوةدعنمتفذ>

 مود د »و د هص

 تحنءافلا نالتنفك ة وى و ةسقلاىلا ةسقلاب دوج رتل دعا اولاقف هل ةبدحم ومتناكى حلا

 وهن قو فوم لالة ىلا نو ديني د ميا بهذ قا فرط لب

 رفاخلا َمقَو ا ةونلاو هك ةحاقو م نرغلا لو دره م م ةوأو قوما اورتقاو

 مكوتساور اور عاشال و اذا عضاوما مبىوك تب اذو ةمصشلا تطْيستت اذا قست ان ةسااد

 مئافصلا, قون دقوا فت الفّلصي اديىحردماىأَد هو عش ةوهريغلا# و تاصاذارفاملا

 ةرحوو أل افو

 ميم ةرو
 ديأادوهتتباجةمْزع نم 0 دس أ نماهأ خر

 ةبادمةمعشل هي .رعاشألا وافل عم مومو 2 ؟رفاحلا رق ًَح 5و عسا راف فارس راد ب نمىأ

00 

 رد_هملاو لعفلاك لعفل اوءاهرمغ حاكو الاو ايما ليلق «بيلصهح اهو هجولا ميقو لجو ظ

 1 ووهضم اخ [لياقراضا ذا لجلا 0 نك متولا نيب هج ولا فىئايعللادازورد_صلاك
 تا 70 ا

 ظ ل->روهارعالان با نعبوكرلا ىلعيومصنئذلا حاقو ل_>رو هجولا اقوة ساو حاقوو
 ةس ساد ى 5 ماد 07 ع 5و

 اديدثاطوهّئطو ارب ست ( د( ىنامعللا نعابرراصفايالبلا هب اصأ مقوم

 0 : مثو و هدم9ءوى وو و : 0 ل هم 6 كا

 هناك بسنلا ىلعانكو ىرأو ٌتْقلَع مكو ىهو حارفلا تو تساو تدئسادندعتس
 2كسس777

 نيدمذا قو هعجو هلوق
 سايشلاوهو سوماقلا فاك
 حراشلاهل:مقوودلوق :
 ديدشتف مذ: لاو و اضن أ

 لالا طضر كلذكوهو
 معمم هأ هررحو اه

 بادن موهاو مقوو هلوق

 قام .,كتصو دعوو حرف

 مىنع# ما س ءوماقلا

 نمىأ جياصوىذ نم هلو
 انو هلوقو همم ضوح

 ةع.سضل لصالا طمضنأ 1

 ىأب د رلا ىضامدنأ لك لعفأ

 باص ىسعع ةوآلاَع

 لعكو اع 00 متوتساك

 وهو لمضف: لعفأ هنأ

 معصم ها نمدوجوأ برقالا



 (مطو) ءالافرح ه« واولا لصق 5

 7 سه سس ع «ىسع 7 م هد 1

 نبأ نعّتح رخنيأنمىأفاالاتهذ وأني !ندو ع لطبكحا رلا مدوهدمسنا فئالاب

 ل لا ال + عا ء :
 اموقتدخو أو كدهذوا ديني نمو عضوأ يأن وبك ارلاحدوأن يأن مبيدبتلا ىنارعالا

 00 ل ف ا لل , 2
 اذا كلذو هتةفكتساو هتدرشتءاوئثلا تصخوتساورعوأ ثحب ىهالا نع مد ةساومتأر

 مضوتسا لاقي سهشلا عاعش كدمع كفكب قول هارت لهرظنت س ملا ىف كنمع ىلع لدي تعضو
 9 همم و سس

 هدعكت قد رطلا مصوو نا همس نأ تناساذامالكلاو مالا تح هساو نالفانوتع

 2. عضيهم 9 هد

 ةضفنم ل حصولاو 0 5 نعل ضفروهظوالا-خ وصول مافن اذ طمضاولاو هطسوو

 | ينام داى و 0 كلذ, تم ه”حاضوأ اعملو

 هس و م

 نك اوك امضولاو صن لاذلشللا مضولا لقو اهلحاضوأ ىلع ر رب وجل دق ىد وهينمداغأ

 || بك اوكلا تءتجا اذاثمللا لزانأابك اوك نمةشضملابك 4 || عمت ءتجا اذا س 2
9-6 

 اهيفلاسقي ىنامعللا حّضولااعيجي نيعملزانملا ب تصاو 5 نمةخملا 0 واللا

23 
 فورملا هذهل مسن لو اولا سر أمقن نتاع يد ناتساو نان و اوسانلاو 2 ا

 ىرهزالا لاك ضب ادق تاهبخت كذا الك نمحاضوأضرالا لاقي ىمدالا لاق دحاو

 | شموس

 دوس 00 تايرىذلا قيما ناسا و ىمئالالكلا ىف 9-7 انو 0 او
 ست د * هدا

 ] رجأننالاق حاضوأ عباواهنم رض ااموهةدنحوب ةلاوواهراغص لكلا متقن نطل وو

 هممو-و مس موص وو 875 مى هر تسد

 ايلانة ملح ع نماهشه رو #3 لب ذيةرمسباحاضوأ |عسبتت البافعصوو

 انههوانهه" هلق ىئاضوأأتي 0 النايلصلاو 0 ىهةسلاقو

بلع هلا لص يلا نأشعبلاثيدحفو فورعمعشوم حاولو اهلادحاوال
 | بينات وه

 هبومراق ضس ًاوظعىلا نأ 2 ارعال ١ تامدصأ ل ىف وحاض و ممطء»نالغل ١ عمراعج وهو
3 0 1 . 

 (| نولوةيف هتورغص»نا.دصلا بآن ولاق رمشلا لذ م نمددج و نذهملط ىف نوقّرفسي مل الاةلظ ىف
 ةسرو 2

 0 ًاولاق 0

 نت

 هلم نماهدعب نحضنال * هل لا نكض حاضو مع

 ا ا ا

 : نصل هولا ملول ءانع تدك ل نونا لقب نمرصأ ركض هاوق

 3 )ستتم
 | ماد 5

 يتم ادد رشا اووذييوعلا 0



 ا ل ل ا و و ل ع
 1 كا ل ا

 5272157206932 :2 7 0 مز تا 33
 سمس |

 0 ىحرهظو كلْحّسواذا ةعضاو ندد نم هوهتاعت لاقو ضي موتالوأ مهكر ماو
000 1 7 - 

 ع ها هدو

 ص . فل ع دومهردو ع لا ىلع هضيبمهيقتور انس بسلا عشاو ل جرو صضدسم

 ادعالا »ما < : : 0 :
 ىارعال نبا .و حامعلا م هاردلا نم ىل-ح حاضوألاو .هعأا مهرذلا عن ةولاو بسنلا ىلع

 5 مم

ىيرتاإقوهنمعي لمر كام كم كادك ديت علنا لأم 0 مهاردهّسطعأ
 لبالا 

 عتود لالا ىرتالو جلا لب الانانلأ ,امضاس قم هارنلا بسفر ضد. ًاوهو ىلحاالا كانه

لا دوف كولا 2 مجسم لاقو هصخأ ضايب مّدسَعل
 رضنلالافو 3 روك ص نيلجر

0 

 نماضابب دش ضاسلا دي دش اان سداو ضم الالب الإ . نم تالا
 بوصالاو صيعألا

 3 و باركالا مْسَوملاوهو

 8 روس 7 ى« و: هم ا رث يصس#

 الوكش مهلا نيدملا عش 5 هلي شف نارقآلا عطوتم

- 

 عاق الىلوالا اولا نمالد.ةزمسهلا نوكستف مض اولا عجب نوكينأاما ضرسلا مايالا مضاوألاو

 ءاكح مشا وألا مايصن ره أ لو هيلعمللا ىلصدنأ ثيدحا ىفو مولا عج نوكيتاماو نيواولا

 مضاوألا ىلاءللامانأديربحاضوالامامصي م ثي دخلا ىفو ريثالانبا لاف نيري رغلا ف ىورهلا

 داولا تبل ةذعضا وولصالاوريشء سماخور شع عيارور شع ثلاث ىهوةصخاو عجب ضل ىأ

 حاصشلا نصوم اوخدي كيج يأ ماعلا حسو ىد. ىلا حاصلا نمةصاولا و ةزمهىلوالا

 اهقشنو ًامظعلاو مل لل ناب ىج لاةدللا ريشا ىشلبقو هسنع تصحو ملا

 ى-ش دح كوش جاصشلا نم م سيلفنال ةصاش صامتا يفنوكي ىلا ىهو مظعلا مو وذي تح

 ىدس : ىلا ىهوةريشك ثيداحأ ىف ةحشوملا 1 هوايتي نماهريغاماواهاوسءيلا

 سارلا ىف اهتمناك امى هل" الا نم سن اهيف صرف ىتلاو مشاوملا عما ولاق ه«ضاين ىأمظعلا

 ةزحو أ لوقدنمو حئاضو رود نومدلا لاقي زانرتملا تا رغؤتكذ ذوملااماق هج ولاو

 حئاضولاريثك ىسفاناداو 5 ماكي وقذف

 ىلذهلا بي وذوبأ لاق نبللا مولا
2 

 مّضولااذسح اولاعو اسس ع 03 دحأ هن رعشل ل ا

 لاق ممحاصلت أو مد ىلع أمامل ًاوهيدلا لب أاورآ م تالا مانملا تح أن للااولاقى أ

 2 9 تا
 نالف ىنبدنع مّضولارثك لاقي و ٌقَدسءلامننللا نمو دولا ل قوه ضاسأ كذب ى مس هارأو هدمت نا

 م اعر ع 31 , ب د يا ا يا
 حدو ني انمهريسغلافو ادينيأنمىأ بك ارلا موني |نمديزولأ مهمعننابلأ تربك ادا

 -+ا



 . (مشو) احلا فرح ه واولا لس ا
 م65 س مل 0

 ع عشان عوام راد « اكسال ىصتونمنصص « لاك عضوم شوو
 ئاوقلا ىف ليتل وةرغلاو صرعاو لاو ملا طايل ( عضد نب نلف وو

 ىعالا لاق 0 مدولا سدذهتلا ناولالا نمكلذريغو

 م و وم 9

 امال كرت كك يعسصلا عوام دوش ل ادا

 ءاشعلا تامه د ىنو ةادلا اس حاضرا لسلام ىيست رعلاو

 دحارلا لاق ةرح هلا

 حادا وطم سمان م تس »0 حاضولار ؟يوتامهدوو 4 ب حابس انمي امس

 اهد_سج عمج ىفاشذدق ءاشلاثاولأ ىف لام ضا- مّضولاو هيب لاوج حاديالاوهريعن امه

 لاقيو عشودقو د يدش عيتو لا ه-ولاؤرهظااو ردصلا فسد دهملا فو عضوا

 قو حاضولا شربألاة- ل 1 لق همنمو صولا نع هب ينكي دقو همسشهي تناك اذا حدو صرف

 رم هدد دم ءد و مو 0

 | ىأ حص» هاو واو عيون حشردقو صرع حتومكيل جرهابش» دا

 5-5 ردوا لاق 0 وو حدوأو حاضوو مضاو وهون أب
 س م8 )و وم -.6

 حول ىرعأع أقر دك ابرلا عضو رانجلر او

 2-2 م 1 د 03
 يدر ا يلا كا

 س» 9 0-0

 0 ا ا لا ىأهدطبا حودسدف ا

 ىل !مّضولا نم ماوموصرع ثد د.-هممو َْئد ”لجرم ماسلا عضو ارو نيس. خ نءام_مفاحنو

 قايسنالهحولاوهوريثالانب !لاو لالهلاىلالالهلا» نملءقوءوذااىلاءو 0 نمىأ حّضولا

 ىأ عدول اوريغش :دحا ىف قو امونيثالثةدعلاا واف مكيلع ىف :ّ نافهماةوهيلعلدبشي دا

 8 و ةمااعةفص ع ل ىتلاثانسألاٌةصخاولاو ءوبضا هيب

 هسخضاو هلهلزا 26 5 هيفاص تنك لمحرك
2 

 و, هيد

 ا الا هب 1 2# 8-0 00

 سد و سا

 يسللارنك اطلع 5 000 ريا اذانيكباع خاولهناو كدا دود ٍءلانانالا
 اضل 5

 للا موو هكا نوللا يالا جلا حضلاومانبَسيبأ مر نس حاضو لحرو



 0-40 9 ٍِهِ

3 

 نطرقلاو هلا عضودو #4 ند يا

 ىرهزالاهدروأو رعشلا ةرورمضففةدّدشملا نونل اءذهنودب زءاغاو حاولا ىنعب

 ا مشين وتلاودسنبا اغقلاو مّسولا فانوندازءنا لاكو «ْنََقلاورازالا َمضومو«

 هردص ىلع 7 يفرط دقسعب ع ىعل اهدي تحت نمرسبالا «-ةناعىلعداسقل أ ىذلا فرط رم

 ىلدها ادلب هوخنب لعمل راع تونا[ ||

 اتساع را 5-3 ا كنا

0 : 

 شا اجلا عقتف هسا مس و 1 7 كالذكو در 520007 بالا كي

 هديب هنود لوقهنموةفوشكمم كانوكمو شلات ْ

 ه3 ص و هر

 اهمال تندد اشو طرف 95 د“ ى ؟ئلمدكى 1ك1تمج دلو

 مك ار اهمال وو ءاهزا بنتا دقو هتلستار ىلع هموت عير ىلا م هنأرخأ

 ثدداا ىو ردم ىلا ىلا ه-هاواعوودعلا 1 نمار ا اتدملا سل

 مد و هد

 هللا لوسرناك د كيدمل 3 اعتم د ده مو حاشولان مهنشلصالاو هى ىأهن ود ودا وعي ناك هنا

 سس © سس د2 8 ه8 دس

 الجرتمدعالرخثي د>قو ناتي ىقناعيى أى أر نم لايف نع 0

 ءادودلا ةارملا تنل هنو حاشولا عتومفةبرصلا فهكيرطو جاتا ا

 فاحرتكلاةدلب ن مهزاال 3 اشير بيج اعل ندع مولو

 ناكه فو مهبلاهتقلاف هن 0 ل و ةاهومجتاف وذ اشوموقلت ل٠٠١

 0 ا ا ا 0 2
 رازإل ئمفق.لاةحاشولاو حاشولاوهديسنبا حاشولا تا ذ ىم-ت عرد سو هيلع هللا ىلص ىبذلل

 ىلذهااريبكو أل اق ةرازإو
 هس 5< نة ىو همم
 لعمر ءَدلا صوم اضع #2 ةحاشرءادرلا تحت عشتسم

 سم ]يس

 لاق اهناحن منان رطاهل ىلااريطل اوءاشلاوءايظلا ن نمةحوماو سوقلاحاشولاو

 يفاعتلا لس نم نو ىطاوتلا صولا مدألاوأ

 لاق حاشولاك نات ةناك اذا ”ومكيدو ضاسةضتولا* ادوسلاز هلا نمءاضتإلاو
 5 م2 8

 قالا نعولسا هاكح هيف ى وول كلذو مشسوم بوو 5 حتوم ءافعلااذهبنو 5 حامرطلا

 6 برعلا كاسأ 1

 اذك ةداب نمدناالا هلوق

 ةياتلا ىفىذلاو لصالاب

 امهلعاو ةرادنمهنأ ىلع
 ىىدععم مأ ناساور



 (مثو) هال فرح + واولال صف ا

 س8 ع لوتس لا عد علا مو 0 مص سا مم و

 وافاد وعش نعد لجل حدوأو * مكحدلا ىأر نأ ل حدوأ 5 دشن أو تدكسلا

 : 6 با 3 هلم 226 / ٠
 هدوشي نا دامقنالاو لذلانرا رقالا حادنالا ديز ولأ ىرشزالا زث_موفقوباذا شكلا حدوأ

 هبقصو 7 ه ورم ع

 حدو. ةدوتعلا ىدخع دقو ىراشب #3 هئاصخدعي رق ىلع كود أو دشناو

 1 ل ود ىءأاملايورعولأ اهلا تنسو ثاملبالا تحف

 3 هَ 9 ه_ م م -<-

 حدولا (خ) الرهياوه-دقو عضومزاحدوو [ 2 ىعأ اامىأ لا

 شكلا ةسلأب 0 قاعاموهبلعت لافو لوبلاورعبلا نم ممم-غلا فاو مأب قلعتام

 ريرج لاق ن و او كر مما

 دهر

 ”ةاهناكا اقوريثك حذو 03 اهتيوعداوفأ ىف ةسّلغتااو

 مث يم 9< -2

 ىأ ةحسدوالو حدو هنع ىع ا مورعوبأ ىرعزالا اند حذو حدو مةاشا!تحذوهنملاقيو

 ع# مد

 ةدسعوأ امشى غعأامىآه-دوالو خو ع لااا ةج 2قلاقو ,اشدنع نعام

 ىثع'الالاقو هيلعفدفرغلا راعبأن هفاوصالا,ق لعام حّدولا

 دولا لاثمأقانعألا ىضاخ * ارش دوست دخلا عت

 دعو اضيأحدملا هللاقبو لاق نيكل نطاب ف نوكيع .ناهساوذا را دولا ضال لاهو

 ةزح وانو عج زا 0 ضءنلاوو اع ناك اذاخدوأ

 اك ان ديرك 7 مي دا ع 9 ف

 مكملع خ لارا ردا لطم دو ا روصنمونأ لاق

 ةبلأيقلعتياموهو حّدولا ن مءاسفتلا كي ركتلابةحذولا قوبل لدا فرقت مالغ

 ا 76 لاقفت نام ىار هنأ حانلا كردحقو ءاملارهلوقي مهضعيو ف صفر يلا نماشلا

 حاشالا اوحاشولا ( عشق ) سلب حدو نملاك ىه ليقف هللا ق ول نم:ذهنأ نوعز,اماوقأ

 ناموطنمرهوجو واوان مناسك ايا وفاكو لاقي اكلدبلا ىلع
 ايس

 عجلاو هيون جراح وتامر 2 رمل وسخ ال ىلعامعدح أ فوطعماني كا

 9 8 1 2 1 ٍْء

 00 ا ا 5 سوو حور ةصتوا

 ه ساق مص 8 2و5

 4 كوم لا و تسع 0 اصول 5

 7 ىس)

 ايقاع نيبقرملا هدو رهاوم ارض واضد 2 ه ميسم !حاشولا نر هوملا يم داو

 اهصشكو



 ءالآ (حدو) ءاذ11 فرح هه« واولا لصق
 _ 1103101 الخ تن تغ7 01 211/1777 17737713737 طط151717:-7 71151737717 هنتر ادع قافقات 59 ب2 تنصت ةسدعج ادب“

 عب ىو يه 0 م2 8.

 هاحاىربىدعملا لاف حودولا كا دكوتودلا ديدشلا حدمصلاوحادنصلاو
 مو و5 ”. ه5 58

 ايفاصملا ل اينو اب ١ ناكو 3-0 جوجو ترن او و

 س.قنيب راح ةديصقلاهذهىفكروة فدي سلو هنتجال ضان لاا قي

 ع م ” هه

 هل. قوهاح ا احو>وو هع .نمسدعنبا

 : اتارى عرقا 5 انراحتْتزر ىفأ ىلع لأ

 200 م نم قي ا #2١ هنأ نيسغ ا 1ث يأ

 دك سهو <

 ب 2 او ا دشوهطاشنلل لع دنعم ل وق 2 و>ول-رو
 سوو دك دو مى 9

 هعولور يظأو اه ةراذا ضيبلا قوفب يللا ووو حوحو حاو>و باكو قالا ن مثوصلا

 ليةمنيميةلاف
 مةد2ه دةددس ور 9 سس

 نادرو ى َملااءابّيع نام 3 اهثوذحوحو دا اًةضدنكا

 و سى ور م7 9 8 هدو < ايلي -ٍ 10 5 هرو

 شمكسملا حاو-ولاو  وحولاو لب ,اوقلا نبق للا نمدرإلاب جدر رتل ل

 موهص 2 0و هم هوم < و »ه9

 ا 0 رمت ايدل #2 3 وحوزيكسأ نموا

 و -

 2 مالك ءاما_-> | ىو 3 - 0 ولد 2

 - -< مي

 رعش وريث الا نبأ حاوخورجازنم تعدو *« لافو ختم امناكءانسلاةيفاص تاج ىأ

 سو هملعدتلا لص بنلا حدع با اط أ

 لسالا مم هرعديالديدانص بيش 34 ةحواحو هنع كد اجت تح ةسس و ؟هروم ذ

 مهو اومح طارم اذا |اريعي ىذلا ثد لد هذمو عجبا ثدن أ هيفءاها اودي_بلاوهو حاوجو عجبو5

 ىو م و

 د2 هلا ناك افون لاك ل اكوهوادم_مايثدلا ىف ناك نمباجصأ ىأ وجوب باكل

 و تو

 لادخلا بادج عن هن 10 هو هبدف :توصوهو دولا نم نوكونأ زوج وءا سهالا ينعي

 00 6-ما مع ستاد مع

 مهامنا مكسح ىر د صح واح و دعا دع هلل و اهريغ :راغو قا ةاوسالاٍبعشلا وماصخلاو

 ىنارعالا نبا مسا حوحو |معصام فرع الودي ردنبا لاك رطلا نمبر ح 5 ولاصتلاب

 ارعقف لل وهريغلاقو لسا لوقاذهوُد ولا اوهوحو نمرةفأوه لاقي ديولاَحَ ولا

 نب! هاكح لطابلاب رق ب يذهْلا فو فاز حدوأ ' (حت) ةحاطلا فلثملاههبرمضو



 حفر قناهمقنلا هلو

 2 امدبلا *الا طصضناذاك

 مضل اح ةداعصلا

 هسيمكإ 8هأ جفلانصدأع 3ك

6 8 

 هلارازا تقسناو ةلوق
 حدص ةدامؤف هدشنا

 ررحو هجولا اد هريغ ىلع
 دعم هأ هتباور

 (عو) ءاطافرح ع واوا م
 مكر

 شو: و يع

 دع أم همش هن "اكره لاق نيدمقرَص ل5 قو ىوق حب وو م و بوو ف شكل ز علا اريثك وم

 وهف اوه وأد ةورهظا ذائوشلاَح : وأ نمنوكي ولاك كل: خافتنالاوءالستمالا نم نقسم

 هدجح ام هيهبشفرتلاودوحاجولا ن مورا سنو ثلا كيذا ىلا و4 لقص وهاذا و

 قدسنا ءارشلا حاج و ىنععحاجهنسو د امىوهتلا ذاعم أن ءىوروةالثمالا نم نقلا

 ةرتشسولأ لاق رك راسه نو ان سدل ىأحاجأو حاحاو حاجإو حاجو هن 1
 5 يري ه7 7 ةهوج سس < 7 ىجيرودو 8ه م

 0 : زاهمهنمعوهفايضأ 1 نم ومىفةود 2 *افوح

 كالا لاك راسلا حاج .ولاو حاجولاو حاب .ولا ىرهولا هناد رقدفا .ضأو سلمأ ادلجح وادا ارأ

 ىردزالا حاجاوحاحإ وحاجأاولا وافل او اولا اوملقاع رولاق“ « ء انامل عدي *

 طوفحما ىرهزالا لاق عم ح وم قبر طوهريغو لامن ىلا ةديقب حاجولاوح وجات يف

 ئ 00 تيدا ىو رو ناتغلام_هلعلفدءاو 0 ىلعءاطاميدسقتئانيلا ىف

 ظ لاقأملا وهو ولا نم هعنم واكس و يثلاغ ونىذلا وملاولعالاو لوعثملا ىلعاهرسدكو

 ماا ولادعتب عار [قارقأو فرعنا

 اح هومردصلا ناك اًظدغ كر 20 ليال مف مولا سعأ كُن

 لاو اغلا متع ولا ودع اشي اجومءاوررمشلاف

 حاج وأت اذ لج ةرادلتو « 2 ىذريغاهنمزعم ألك

 الا لاق سلمالا اصلا اح ولا ونا ريغتاذىأ

 سا

 ية دعو هع
 حاولا م اهو 11 3 ضو ةلاذمسا رداو

 | ١ اوشا قتلا 000 اداوم السا قاتل لاعبو

 ةخوشسولا 29© علا او 4 1م لاب ىدردرم ا ردو ني
 سه 29 ه ساه م < 7 م موه <

 حوحو كاذكواهرّررعبلاّح وسور قبلل بز حو وو تو بوثلاح 20 ”عمتوص
 دذراذادربلا نمل جرا حوحو حو حودل تاق هنري زاذاو ع عقد تاقر رولا تدرطاذوأبب
 2م هد-# 2

 تيمكلا لاق انوص يتوب و مقل

 8 هم هداه يا مس س8

 بطشمتءلاةملادكنلا فكل ارث اهعيصصْةامفلا نَسَح فَ وحوو

 سمس سه

 ىلتلادوسالاوب لاق فيفتى أ ا وو ةمو درا نمسديففناذالجرلا حوحو

 حوحو رجازاْثقَْلاو د حادي صاهرا* ؟مزالم

 جو ل هل هام ماج ياعم حمم

 جادصلاو



 4-55 (عو) ءانللا فرخ م« واولا لصق

 لاههنم غلب وهده لج لا 3 تدلل
 عد مس ىوص سدوم مهو وو

 اتوب شعم قر *ء اح رقح ومشلا ى رهواقدارد 0 اسر حاجا نانو ةكاهعم.

 كارعالا نبا لّم>او احتوأ ب لعت 00000 ةءاوردده

 راكلا لك انولك ايىأر ءشلااذهريسفتىف ىرهزالا لاهو حيرخلا فام مبارتقالء اذا عمءاملنا

 مو ممضصس س2 دمع 97 ص همس

 ءالنان مءالا لدنأ هد د اكو ىمهتدغلب ىمتد#و أو 006 0 رأوا ةراغصوم هو

 و هسهو ه - 1

 ىأماتلا ارمسكب خو ل جروةروعو اودحوولا ىشقرعو و ووليلقررتىأ 1ع ءو و ىو
 9 0 3 5 ه

 نا ردتلا نمجتحتوو هاذا ةهقي أ د دل كلذكو اهلك ًاىأ هتماعنالفتوأو سيسخ

 تديو تءاضأرادنلا تدجوأو حن وورلد رطلاَو 22م د اقام ترش :

 و رى - و هو <89 ء

 ناراتخاو رس ىأ اجود حجو ءحاجو هنود سلو تعض احاجصا سرسفتلاةو ءتخ واو

 ىلأن نع حاجا هنودام حو ايحلا“ نعحاجإ وحاجأ هنودام ىنامحلا حبو تسلا ىنارعالا

 ىدنو هرخس سل ثاكا اجو هيلعامو نالفءاحو واولا نمةزه_هلا لادبأ ىلع كلذلكو ناوفص

 لاك تاغللا ضءيىفرسكلا ىلعةماكلا هذه |[
 مس ومس س سمو 52و

 حاجو مهني سيلزرعب حا تايم ىرشدوسأ

 وم ء

 حولاو راسب ع- ضومىلا 10 11 شا عوُلاورْورخفاو ةلاتناط ناو اس

. - 
 د ميجولا كاذكواسملا

 سموم سوو مما 9©؟وم

 لي اءكاتدنعاتمتن الو ها تردين جوال

 8م 5 لا تايابصب ةاقسلا م
 ر2نءفىورو هءلعَّوصلولاهحبو واو ورش طع يرق كلاذك أ متل اذا 0 52 ودقولاق

 هى م 3 مءس و

 >2 4 وه و تي الق مكدم عاطتسسان «٠ ملاق ملاسإ فب صل ةالص ىلص هنأ هنعىلاعت هللا ىدر

 رمش لاق هن .اعاّقصم ىنءدلو وأ ال نمو هج حولا مول قاوم صد الفةباورىفو

 لاقفهنعمتلأساس انعاسرارال هو , هيو ادق حو م مضعي لاو ميل اريسكي ىوراذكه

 ف
 ىلدهااةن وحن ةدعاسلاف هسا وأ وأو لماذا ىلاهي بهذ مج اوه

 مس دك ع موو - ما 0

 ماطلو حومردخو شارف 7 هنازيدحلاتدنلا دبس أ دقو

 اذك حلا ةاقسلا مضندأ وق

 كلذك هاندج , راتاساو

 هيفلديماج رلا نكلةياهنلا

 هدعنوولد عجم الدلاب

 ساعناتلف نماداغت
 حذولاو هنمنايعلا| حدكدق
 هيصعمو تك

 بوثوف.شكن ية مبوثو طلغلا فيشك كلا خول لاهتو بيذوتلا فتببلا اذه ىرهالا دروأو



 اذك نيسللا نددلا نم هلوق

 ةباهنل اق ىذلاو ل_مالان
 ها ررحونيللا,نهدلا نم
 ودعم

 0 - ءالاىفرح ه واولاو نوتلالس5 244
 م وم 2

 نمسمتاهنكلو 1 رو نم تالا جن كذو ةحواننلا ى هع اًمشلا فيْ حارلاو

 ةدشوءاوهلا سدو ةندمالا هرلقو ةنسلا ف كلذواضءءاهضعب "ليام انتم تيعمتفا ع تاهج

 دشنأ الايتا ةةماتناك اذا ناحو امتي نانردعم وناحو امتي ناليجامهلاقب ودرملا
 م

 َح وانشم اهب رشقز 1 « هسأ ا اك

 تالا نب اة ا لا رشد :ءاضعنمهضعيلب امي ىأ

 ىلع مسالك كاذكو في رعتلاوة- ملا عم فرصا ف ورعم ىن مساح ح وو َلَدتوهو 2

 ٍمالسنباثيدحىفو نيعتلا دبس تلداعمتننمأل اطول لثمن ؟”اسهطسو رسال

 رعحوئيدارأ ل بقردالا نبا لاق حاول اعل نمل ةماسقلا موو رياظعلالوقلاَت ءاقدتقل

 ىاممءهللاىذررعوركي انأراشتسا ِل_بوهيلع هللا لص ىلا نال كلذو هدعدتنا ىذر

 مهلتقيهنع هنا ىذررع هسلعراشأو مملع نلانمنعدلا ىذرركب ولأ + لعراش افردي ىراسأ

 نم هللا فنيل ناك ميهاربان ا لاكو+:ع هللا ىذرركب أ ىلع لبسو هيلعدللا يبصونلالبتا

 ركبأنأهيشفرخلان مدا ف دش ناك احونن ال )اهو هنعهتلا ىضررع ىلع سبقوا ها

 حوئيهنعهللاىضر رعهبدشو مي-ر روفغ كنا افىفلاصع نمو ىم هناف جت نفلاك ةدهارأ

 هسنع هللا ىذرنامعنأ مال_«ئئادارأو رايد نير فاكلان «ضرالاب ةلرلاق ما

 هنأ بعك نعو هسضناكل اولا كلذ نال ةعجلا موب ةمامقلا موس دارأو حو هبش ىذا رع ةفملخ

 ليقو ةعجلا مو موة:ةمامقلاو ةمايقلا مون الجر لطت كي ولا ذةعبملا موهالجر /ظيالبر ىأر
 ,585 ةهسو و

 عينلاو لامانا كو ان ن 0 احا 2 ةمادقلامورم-ظع هوان لوقا ا هنادارأ

 سوس مومو و

 تاصاعمت مدن عيني مظعلا حانو عيش لظللوو ريغصأ اوريمكلا ع نمهّسوطرذءبوظعلادادتسشا

 اشيأةكنلا 913 ةلاةحونلاو دحام اييروبلا وبببكلا كلذ نوكبيوطردعبذتشاو

 رض هحينأمو اهنمدّشالواهلصال ىأهماظعمتا مينألْثد داى و كلذ. هلوعدب ك مظعَلا خو

 ًاشداطعأ ام ىأ

 : #1 س94 3و م 1 '
 لين ملبلقلا منولاو تولاو تولاو خو 0 (عور غ6 اولا لف

 9م وزوس 1 هل وو -

 هؤاطعمت و 1 ينم ألانيا طاووس لع 0 اما

 و معو و7 مب سصسرمإل مد 2

 هبرشبارشلا وو ةاملق را قزاوشووةسوووةحانو 0 ًاومءاطع تو دقو

 ايش ىنءىغأام هانعملبق :و كم نع ىغأ اامكلوقكءانلا عب ىو ع 6 ااموالملقال_ءلق

00 726222 2-3-3 
 واو



 ا ا ا وتل ب وح ب ا وما فايت
 / : 3 11 ل ا لا و ا 700 هل ا و وت 000 0 : 1 دك م 9 8م 9 3 0 قرا
 1 8 2 م

 00 ا متاونلاو حوانملاو تاحان 1

 7 وهز و ع اك 6<

 تاححنانو حاولو حنو حاواو حوءاستو #* حارنألا عمنا واو 5 دبل لاك حاولا

 تاو كنار بان واااو ران زج م1 تءانونالفةحانم فاك لاقو

 بي ذو لاق نر 00 كر وةحانملاوهيلع

 وهلا: نهداك [فشدقم ركل حوتكف وعنف

 تلعت هذبسلا أ هلوقو

 و 8)-م سوسو 9 رى وه صمد

 ا #3 هيلع تماقو مما نالهالأ

 0-2 مور هرم يندمج ©

 دوعنضهأ لام امايق 5 احول نرهظف هزوع نها

 دل لاك 31 يل َح لا عج وتراعتسالا لعام رقيلاريص

 ىلا اان ملعا اونو #2 هارد تاع مدعم ناك

 نقف لا لعفلاك لعفتاوح وتل لكش قاس مهكر .دأم ةماسجلا حاوتو

 95 وسصو هم -ِ نو

 حوت مالا ما دامٌةمشن # هناك معنا قل الهنئاوف

 سو لوقو هراغ 200 121111111111100

 282 هس هم قو 8 2 و ,.ءه-

 لودجوروزجا درع هلدسع #23 هواجس سو انآ امو

- 
9 0-3 

 رسفدقو قليل ءاقوكما انأىلا جو ىتح عمو قح نع عفدا تأ ىضرأ تسل هانعم

 كيف أ باثالا هتاف ومثال انتساب يع سدركم اوهولوالا عملا ىلع

 لياقتلاحواشتلاو رقمي الىذلا يئذلا ىنعي 2 ساسعلا ممم قام #2 ىلارعالا نا

 . 0 2ع 00 2
 اضع لب اهب , نيهذعنال 0 رلاح وانتو نيم 0

 خير لك يماني راسا اهضعبنالبهملا ف تايأقن :اذا حاب رلا ناار تكحو نخاَذا

 8 صدي هس

 نقاتحلال لاق و 1 أ ىهفهتضرتعا نانو يذل أوُط ب رهملعٌتمِهفارثأتلاطتسا

 رعاشلالوقىف

 حاولا لالظأ تك مارك #2 موةراص+ ةدنح تريصد

200 2 

 دتشااذاحان يل وب بورا فدل اةدملات انا اارلا اهب ىعو باةف م اونلادارأ

 هموقح دءدسل لاقو تعال لاش :اييوي#

 همه و

 اهمانيأاةراومُد فال 5 تفوافتحايزلا اذآ كول 78

 لصالا ىفاذكهةمسشن هلوق
 هأ هررجو طبضلا ادهم



 لءعفمالكلا ىف سلو هلوق
 الاوىفاضارمهيلسا زا لعف
 ممصي و حرابو ند هن أقدم

 هويعفم» ىلإ خابو منيو

 (عذ) ءارللا فرح 05 ثونلا لصف :

 ماتا دلل جاو لزب عشب كبل تسر لاق هربا آنالفى ىف 5

 لوفي جالك لع ,لعف مالكا ىف سدلواحاكن واتت اومكشباهمكن باذلا ف تامثرمعتسا 3
 2-6 200 سوو شرج »0# 0و 0 007

 مكنو ةعكن لسد ابو لابو جربو حني و عض ذا .و خس و يطل 3 :دالاءاح همم
 امرك 2 ثا و موو

 0 واعمثيدح ىو حب وزتلا ىرح حاكشتلا ى رحدةولاف حاكتشلاريثك
00 . 2 

 ا ةغلامملا ةمشبأ نمل هنو ىوراذكقن كلود لاقي ن ف ورعملاوقالطااو نب وزتلاريثكى أ

 مس 9

 ناكو مكن او 2 لا سسالاو انوا 2 داو اهاناهحوزتأر 11 ًاوءوشلا-ةمرثكم ن 1

 ى ه

 مكن لاقفاطاخ ت2 قاعد وقف ميدان فم ندا ادالاىفلحرلا

 جور سديكتطت

 5 2 ا ع ع

 ىنا 0 0 1 طخ نزاويلانهاسكننأالا عت 5لاق واهادا لانك ادق ىأ

 1 15 ى !ىهلوقتق بطخلوقبفلجرلا 1 ؛ ناك ةجراخ مارب ىلع من نلاقيفبطخمواوق

 0 ىغو نأ :هولاو م 2 :لا ىرهوملا لاق 0 0 200

 هنالاقيديزوأ لاك فامعلل | نءامهالك سسك 20 كني ىذلا اهمكتواهبح ةزتتبرعلا

 2 مرع سس و

 2 كنواهلعدمّعا اذا ضرالا لب كاع حاكنل ادي دش ناك ذاتاعكنموقز كنا

 0 اجار مع طالعت اعلا كانو ٌضرالار رطملا كانو ِهّنسع ساعنلا

 اع انناكنم ءنونمدعادَع 37 ٌتقلطو ىئانألا ٍباطحمَتطاحأ لاف حبوز

 ب لا لاهل عفلا ىلع كان عدلا قءاح دقو

 هك ان ىلار 5000 ماع اسنلا هيلع تحانكْممو

 - م وم“

 رخ ًالالوثهب وي
 ن 3 مه

 0 هدلابحأ 27 0

 2ث م يب

 اودارأاذاالا مك نلاقي الرز نانا فدا ل كاوا

 - هس هدو

 ىذه ىو مك انبت تنأامةعسسثد لو هددهؤ مكان ىهن تعا لاقمءؤلعفلا نم مهممسالا اءاش

 دعنا انتل ايا دخلا ملا ا ين كح ارت

 رد ةءو همهم 5 5

 رام مايتس او راجابأ 03 7 طا اضلااولّدق مهو

 سمس ى -

 م57 7م

 ةحانملاوةحانمتاذةح وحامي ذقن لاقو احوح وس .جانردصمحونلا «(ع9)

 ل ب70070
 مالا



 اد 6 ( ها11فرح «؛ نونلالصف

 و 5« م ساق - 0-0 م

 .ةلقو 0 و 000 6 'انرتلار بتل قضيت

 , م هس 8

 ناس وهشتفمالكلا مكاو لقاك ًاةقانلا مد هل كو دما كو ارعشل ارش لاقي هميذهتر ءشلا

_-2 

 ورعداو ءثمللاىكورو كاد هيلءذىذلامالكلا حناوي ويعلازأو لسا ليقو هلق ةراقتلا |

 و نكمل مقل ”امئااصعلا تأ كلذو متااو املا تّفتسا لئَمىلاك هنأءالسعلا نبا
 ه و #7 ةدم

 الثمر ركل تنسج ايمي تبعا الو اوما اى هو لذا كوش ةءالسلاو

 مسه سس

 ىندعسلاةرسوو الاه ع 0 امالكو ارد 2 نم دولا ةبافوش؟ ىشديو عدي رب نأ

 )سمنود يسهم

 ليك ار مه.داك داك #23 لبد

 لمرلاداك 00000 ل هرلأ ع نهصلاخلا مَقْلاَو له رلالامح نمضسلا اهيدارأ

 معلا عقلي رحل اعىأ مشنلهلا”ى [ساألا ثد اح وهن امك نم ماضل ليك ارهلاوهطانموأ

 وو ساتصس 6و7

 ىلا. جالا نءاالب لا تاس يشتم وفا ضر[ نحو هطول ةةوهحح رخسا اذا

 -”ة مرو

 0 0 واكف ةهعقش ملنعلا مشو كلذ نمو وقع تدم واط مهضعبلاقو

 وو,
 ريمعلا لاق ٍةصض .اباصمملاو 4ص اذه ءام اردن اكوهلاصتساو ماجر

 هوهص م -آ 8 4 0

 ٍبايرولاتلالْخَوب 5 اهطاسو أى مه قساوب من ىلواسلا

 كلذكواضي أ اهعضارا ويكسب 0 ا 0 :

 مامعدص

 5 5 مث هم ءو ع

 1 نأ كاف ا رحل ءاع ري اه ل

 3ك ارمسمو ان ازالا هع دال ةشازلاو تدك ارشموأ ةسيزازالا مكسب 3 ارلال_-وزعءهلوقو ىرهزالا

 حاكسنلا نعم موتلافدقو نازالا| دوز الة ئازلا كلذكو .ئازالا ىفازلا ح و زتدال هابوأت

 دعسلوةلااذهولاق نازالااهؤطبالةمئازلاو ةمازالا ًاطيال ىنازلا مهدذع عملاق ءطولا اًنهه

 اوك او ىلاعتهنلا لاك يوزتل ا ىنعم ىلعال اىلاعت هللا باك حاكسنل ارك ذ نمئش فر عدال نال

 نا لعأفتائمؤملا َمَكداذاا اونمنيذل ااهيأ اءىلاعت لاهو همفك شالح ورتاذ_«ةمكتمىتانالا

 2 دملاءارشف نمل_ملا نمموقىف تازة الاهدهنأريسفتلارثك أو حاكما ىعسل م و زئاادٌقع

 © <هر ل 20 00

 مرن ل->وزعهللا لزتأف نوا وعو نمشي مزمل ااودارأف5 رجالا ذ_خأب ونيزباناغن اهم ثاك و

 ءاولل بسدنال حاكن حيرقزتلا ل قو. ءطولا برعلا مالكى  حاكسنلا لص ىرهزالا لاف كلذ
 03 9 مد 0 لا 4 1

 ىشو تورت ى اىه تدكمو امك لوقت دةعلا ن وكي دقوءطول احاكسنلا ىرهوملا حاسملا

 )ث برعااثاسأ لا 69)

 عنم بارما نالذ ركن او
 هأ سوماقلا ف6برضو

 م.م



 11 0200 00 9 300 1 ١ ااعألا 3 نية 0-1 1 ل 4 للا © هيا سرد وف ل 0 ا ا ماد
0 83 46 7 5-00 1 1 4 1 

 (متث)__ااملافرح « نونلالطذ 2
 ةريخالا جتلاو جفلاو اناطعلاريثكلا هانعخ حاشتهنا لدحر الل .قاذاو 000 ٠

 لاقو ماش انسب والا عاب جلا مولا ىلءلخادلا هلك نحل و ب وعارك نع

 ىرهزالا لاق مدر أ لادم لعسيو موهقلا نيب لد فا بنج أ« ىذلا ميلا كار ءالا نبا

 ىذلا مبا جيلا رخآعضومىفلاقو' احلا, ريفْلا عضو ! اذ هقئار ءالا نبا نعءاحا دكه

 الكي ةيلقنالاو الجره مشو باعث لوقاذ_هلاه ددسشنالو حصبالموقلا نيب ضر هد
 ” قلما كلزكوشرو ون لك ١ ا اذاف لك ايولامىدكاوأ للا شك ةنفتعءاخلا فو ةزمسهلا

 نبارلا لاك ميلارسسكب
 س9 5-94 ع ةصات هدو“ ع

 هحرشمه لت رحدامث د“ 5 وادبكتلك ادقك

 ريصعت يسون نك نع رخاء ىشوهو شرك ىنالا نوكنال ةمنألا ثيللا نءىرهزالا و وو 5

 ةد.1اّدغللا هوت !وىذطلا شاى متركسلا نبا نيلباك الغة نإللا فال بمةفوصف

 بالك ينم ناك _هفناما ارعأ ىف 3 مضحولاه دش لد ةنالومد ثتلااىرهومل ااه 3 ذيلو

 الأسد نأ ىل_ءاق فام ةهدينمالا لوقأالرخ" الا لاو ةدشإالالوقأالامهدحأ لاق

 ٠ «اتغاامهنازلوق لع دعءاضنو ادلوت ىلع ةءاسجب تقفتاف بال كص ام

 سرك دقامز ,ءللاونأضا ادالوأ نمرُشلسا مهل اونأ لاك ةسش وة لاقي و كارعالان با

 نوك ا او ىددلا ىو نحمس تراصى أ نير هشو ةدالوا نماموي نسج دعي

 وم 00 -ٍ 8 8

 أ هنطبنمجرذح ا ردا وهتحشإ !وىدلا ةحّقإو هدسنا عض * 2” ةتمادامت كت

 حامشلا لاه م مخانأ عجل راش طاغفنءللا ف "يلي مة قوص ىفرمدعب فما

 مقال اول لاو ذا 9 منن ىلعموقنلاناو

 ةأرملاح اشو فارعالا نيااهاكحا متاوراواجم التماىفاو ةاباذا سيلا ماكل بالا تءاجو
 م - 9. 5-0 2 0 -. 1 .٠

 ىتدانااصعلا 3 0 ا 0( عاو نع4_ئاعاهحوز

 م 9 2 ةهعاه 20 د و-

 ةمرلاو ذل هتعقذ شفا بشتعا الكوم ردشت ع دملا عيقانو صلخع

 و 0 بهه< 9

 دوعلاراضن نعىمدجنستت * ديرم نمو تا نم
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 م ءالانبان ءدرشكى ثلا متو

 الئاملاب منن ماعّلكو 1 الزالزلاور ,هدااو كشأدلا

 اذا لرامّقْ افكار ءالا نبا 2 ايفاهو سكك ىأ مهفوسسلا 00 اود لي

 1 هاا 173ج حت 1:7: تس 1طن 107077 اطل لج 22:2 وج هاج 017 107710507730007 71675 رجب جب ا ديب بكي

 علق

 سا م مق - امه



 ا 00000 0

 1 ْ (مضن) ءاحلا فر « نونلال مف

 كه 23

 هدعلو اه تزج فريج هههشو هس وم وق نرط

 و9 م مه

 وشل ام اوقوسلاان #3 اماذااهلشمن مسسطأو

 راع رغد وقفل نأ فاجأ ءثمدللا بالكلا تار صأو ىلا ةطق ولاول

 ى هما 5 مع
 هسق مال برطوهَحْوَ رىاآ ًاامسصلا نات تال لاق كل رتاذتلو نيالا و

 5 59 ءءء 5 9-

 اصلا بطفدشن أوبر ومو سكأ موس ١ شا او

 كو 1 ذيدوعلا نازح لاقو رانا 0 23 قراشملا ني نع نمتحشاذا 1#

 ه مو و ّ

 فني كسملاامتادرأن در 1 50 اهبوثو عمليا عدقا

 باع
 و

 باَدعَمدقن مم منتو لجو زغدقا كوتا باذعلا 11سم لمسلم

 هلذادرانناك اموماللا ينك لفامو عمتي رلان . 2 ام ىمدالال !اه كاسم ردع دإ »بو كبر

 و ب هد 44 ىو<

 جنني وفن :ةمعطب 0 هبٌتدشتد قو مدلاب هس 50 نعاني ورانا

 م 60+

 روشتة وقل وأ مدلاة حنت ينج ندلا لاق ديهشلامدن هلل اثيدل او اهيرداجلا

 ىارلالاق ة ةعقدومنم

 رو س ع ةو<

 دس الو السل زالمل 3 اهني نرعلا نمل اهنوجرب

 راع نماهتما حرت ىلا قونلا : ني لشلاو اعل دال ْىلا 1 . هديزوأ
 نود و ره 8 --#

 لاش لح رلا نع بلال نار ءالانا 2 ملا 00 ناذااعيفن سندي قرعلا م

 ةو-

 مهوُحاك معو. انو دنع تا فالف عنا عفا .وه.ربغلاتولاك نالفنع نع عفا نو

 ةيراشضملاوةعفا 5 1 ة-4 اكملاوتّهلانلاو عفادىأ أىء مقا امين اسح عمل ربج نا ثد دلافو

 1 مهراعشأ ىلعم مم را 0 اا ترلاتيلو

 ع

 د 9م

 2 ١ جدو .كئتودصير و ودجاصالاسةسدحاور دمع ال١ نمناتاقملا

 ني مح يس

 نمناروسىدي ف عضود 0 د ًارثءدجلاىفو تيل هانت يسلاب توا يوب

 ريثالا نءالاق 0 ذل 0 زا امتلأ وام همزا ىأ امهم نأىلا واف بهذ
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 هتاوس ددهعلا اهلج ربةيادلا تو هتسرأ داى ثلا 1 نمووس» ة

 ىقتءاج ىلا لدور بقا تايم عاما معلا 10ىرهزالالاك هدابعىلعومتلا حاتلاو هىلاعت

 هساسل ءاهتسلو هيأك ىفسدلا ىلا«: هننا فصوب نأ لغلا ل ادنعزو جالو ةنسلاو تارقلا

| 

 ت0



 للا عضوم مسا طعملاو هلوق
 ف.فتو ةانثملا مضيناتامأ

 صنولاف اك عضوفةدحوملا
 طءملاامأو توقانودحلا ةملع
 هنأ بتكلا نمان دس اهفرت م

 د لب 6 م

 .طسءملامرءاظعموأ 5

 اههيفتامنال طعمدوضر 1 و

 هريسغودجلا سلع صن

 لعوح تملا ىف ىنعم او

 سعف مأ ' لمأتفكلذ

 الام ]جدن تضامن نا حاس 7 نسج ت2

 (مضن) ءالل فرح « نونلالدف انا

 م ول هع 9-2 و 2

 4 وقت همم اًمةعملس 2 هملعّتت أ 0 يمال فق

2 
 ه همم 9 همم دوس

 لجرلاب لا ليقو تعدوا ه,ذاح 32 تهرواهاحرب ترج وفت دوام مش ةيادلا تو

 لطبأ 1 ع 10 2 قياياج راتب ره ذل .لا تيبنت ىرهوملا اه نجرلاءاوتدحاول

 عفدلاةديد وُ وقوي ا حاصل امسفروهوا ولج ةيادل ارأ شل

 ىهوةذتلا سوقاللاقيو تيدهتلا مسا دلل ةقشحو ا ءاكح مهسللز لاو

 ىذهلاب ماملاكو عن مبطن ىهو سول تلا تيكسلا نبا عشب

 صم 0 نو ص

 ّط اوذعبرتا عت حافت 5 امل "كف حولا تاديعم او 1

 ثددخحلاى و هاطع أف لاملار دعو اطع ينبوع مدس حاوئبقلاعئافنلاو

 عرلاو برشا اطعلاب ةمقهي دبي رمض ىأ هلاسمثوهنسع همف يأ نما نوعا هنورثكملا

 ما و2, .٠

 ْ ىد<ث ىصختالو ى مع ماو ص اقع :ألسوهملع هنا ىلص هللا لوسر لاك هناك دد- هممو

 رعاشاا لاق اعتدى ورعملان منالفللازبالو كم لينا

 سم 9س ة هو

 برعلااهل تباطةْنت ىف م مكلئان ل شفو حاد اال
 م سو وه

 مسا ةدايمو ىرملادربأ هب هم أمساوةطاجمب ع رللتنملا اذهىربْنبا لاك 200-00

 هربا تاه ته

 ووو م و ووو ىس

 بثكلاو نامل ع نمد 0 اتم سابعا ديول ٠

 ئرنالاك ناس كلذكو عضوممم 2 |! اطةملاو سشإلا ىقو ةنرع ءعج برعلاو بث كمجبثكلا

 اهلتباطلوقينا هياوصو مصصن سل سفنلا اهات باطىأ ن رعلا اها تبانط ىرهو1ا لوقو
 تدملاىو ربو هتيعباد>اون صخالا سنج سفنلا لع < نأالا سوهنلا

 ةصفتو هذيس نا هنمةعطق اد علا نمهحشو حاصلا #23 هنك اسود 70 أل 4#

 ملا كار مالا لاى ماريثأت مظعأ قتلا نأألا منا لا جازا لانو اددوفخل اعلا

 ةيلاعلاونأد شنو درا لكلّ وراس لكل

 و وهم دك هم م وهم نوكدم م 9 م

 حرب ارتف تةفجناو #3 ضو ارطم بهاذا 0 ا

 ىو- ىو

 رحو ف مضا ناك اموري وهف عشت حانرلان مناك امىر»وملا درملا عقد نمكباصمّدسْمَتلاو

 ٍ 000 اك نيدو

 20 وعن هناء ةع 5 هملعّتنا رييهمأل و بي وذ أ لوقو

 فد هدفئمال وهي كل راجت دوا 5 3 ريتخم الام اهدزيب يل دونحلا ىوعل

 نبط
9 9 



 يل لاسر: نيل هوما كادوا ادم اطر يسرا يف روم نا نما ا ل ا ين او رو ا عن ا اا
 م غل 1 7 20 2 7 7 تيب

 هذ

 5ك 20 ءاللافرخ * ثونلالصف 0

 2 وم هو 3 2 2 1

 الو طاب ةامبسهلوقول ودامو سرفب امتاوذل اور 2 .اممه_سفن قئشل اوهاماو هحوطتم
 "د15

 كلدلا هن  تاذءاجهمف تدطئامو ريعبلا ّطد داما رمل او سيتلاو نيكل هلا طداح

 كمامأ نم وكي ةتدسيام مل طا لاو ميت 3 وهدمسنبا ىبارعالاننانعا رده بهذ مف

 بانيت داس ا

 و 8 8-1 م - 00 يلا هم و

 لكنا نم 6-50 وشو ا ا هرعت اطاذا ميطٌسرفو

 رثاوج نمط الا رادو ميلا هوةمطلاا يهفتدخاو تناك ناوتانرتاددثبح ان ١

 ةم1سا طسو ىلا ىهو الا ةرث اد لسا رك اودنمدسعو لاق ىرهزالا موش كلذ لكو ل» للا

 ةاطألا ةرئادىرشو ال اكو ارا دركتاللا لم سرفاولا# نانرئاد تناكناولاق
 لزانمنم م ملا هديسنبا لول ابرئامهو ع طاننلا ومعان رمش لاقي تدرك ل لإ

 ريسغبو ماللاو فلالا, أب وهف لزانملاءامسأن مناك امىبارعالا نا لاهاضيأ هبمءاشتي رمسقلا

 رطام هياسالاظ ان اد ردا جطاوتو ىرهوملا "طل ورفع م ءااو رست كلوقك الور
0 

 : هس و

 وأةعطن سراف ثددخحلاق و د طا مان ن هنموامهسمدقو #4 ىارلا لاق عمود دي دش صا ىأ

 هانعم لمقو ن نين صو احول تلات اه نسال كيولأ | لاق ادن .ًاهدعب سرافالم نام ا

 5و 29. ا

 ةعاشلال اف كءانعشناسل طن ف ذك اه أ لوري داهكلس لطب فيتا نو

 ه© 5 س هموم هَ -ء

 كورد ولا ”اعورلبلافو #2 ةقاذم ٌتدصفا م2 ندر

 نانثا اهيف قل يابا يدي ميل :الدادخلالو لعفلا فداه / . تلقى نت ًاردارا

 ةصوص# هيضق ىلا راش وهو دوُعلاال شابكلاو سوينا نأ نمحاطن دا! نال نات .عسض

 تن ًاراذا لسلاح ثيلان ءىحةصاخ ىرهزالا «(منإ عازنو فاح ايف ىرجتال

 لاو داضلابمضنأ او لينسلا مضت تاقثلا نمءانعمنو هانانفحىذلا ىزهزالا لاق هيحققرقدلا

 رضا ولا و وكف برعلا نءاظوف < نوكينأالا فصعت ىن_هملااذ ميعاظلاو
 و ما ةدسو) و 9 هم9 ور ُ

 6 ما هسينتلا لبقوحافو حرا جوشو اه ع 9 ,ببطاا م مت (ع) اهرب ملة رملا

 ىو 37 رلا تح وةسطة مقل هلوحادعلا قو دعتشر ل

 8ةةء و ني صرع

 هللة جتا اور آ[ث يد ىو اهلاو طرعمشالأ تاع رهد مانأىفمكي رلثا ثي ديلا

 ىو ولو 2٠1سو

 ب رو يلا عفدلاةديدشبويهح وفن عبرو



 00 00 / م هن : ه1

 2 مطن) ءالا فرح + نوئلال دف 5

 هك 8,

 ثددحلافو ماى لل طلاع حشا لاق ولعل امد نومك ناكر لا ءاعت ثد لد

 بد هنع مّ و باسل مه دود نا ان ندى دوال انع اولا دحأم وبةامرلل لاق هنأ

 نع دب وهو ةحخ عوفداذا هس نعبر حلو عار عهنعةيل جرا شو فد

 9 هس صد م 2

 نع مضم عاصم لاقو مك وىّتشاى هرب 2 ..أرو عفديو هنعب بذدى [نالف

 دشنأو منع بذي ىأ منع عفان وهموت نع ا ورع مطول

 8س 5<

 مهسللز لاو عفدلا ةديدش حوض سوقو ه-فعى مْطلو قّذىأ »* جاض: لفك ىفآلت ولو 27
 - - شرع

 ق8 سال 0

 سوقلا ىهلامثدم ََى 3-9 اوُصلىَرمعألا مسح 23 معلا أ الونش او ةقينحول ا ءاكح

 ل 010 ا عاىرمه

 اف ةقارزلاةصختملاو ةصخلا كار ءالانبا هقرّزو الرش لا مالا 0 ا طمس اذك ةقارزلا هلوق

 نال نامت تم حرفلانب الان و دحا رايها :عاتتلانضأنلاٌءاوَعدممد هوىرضزالا وع ا مج لصألا
 ده د و 8 اههضدالكش سوماقلاىف

 0 أ م داأدا هن او ىدر تذذ الوب دمناالوفاوملا ضرع لو 00 ت1 :أ اذا نصف أةفيلخ لاك 5ك ذأ 0 خذ 3 هما 0 مع

 سمات 7 وو مر عم ت07 جعاصو

 اذ معئرتلا ابى تضع بوب فرو أ كبل جرلاوهنمتاوبلا ارهظأ ىهالا نم اهأحامملاالو حاصلا الو

 رهاظطلا لعاو قرزةداموف

 اهنعا و ريعم-ملالاذهأم

 | لا "هللا عمبطع معو تانتلا اوقرولانر اص افلا حضلو بل ةروهولبنسلا تحف أد ناسا هانا

 باطما دبعنتبلاطونأ ررحو نونلا حبا مهالكو

 يعم نأ

 و

 قرقدلا مضل اوهديسسنا الاف ناتغل عض 8 مدور اسحق قئقدلاأ أدس ا

 نوي رلاونامرلا مص كر 0 2 ولاكٌبيرَعلاَت ملا درو

 ىعر | متاعب مةئارم مازعل ةرأ كرد الر تلا حولة فينح ىألوقامأف

 و

 ا مولان او ضاسااولاق لقعلاوز تلا ضرللك ع مجصدقرداصما ضعبنال وس

 مف رم هور نع هنا هدطُس همطن هل 3
 طل مكرصلا 5006 اهوتو شاكلا م طل 0  رزرلا و 7 ا و

 ع ( 3 0 ها سوماقلاىفاك عمو
 ل اومسسلاو ح حاو مالا تلا كلذ مساع ا وناشد || مطشادق وح اطل ش ثدكو ودعم

 ىعطت شاك نم يطل شكو ّ ااا *« دشنأو نر اقلاجرلاو

 ل.زغ-ةلافو مئاطتو ىح ظن حاعنن هسا عطلة فلو فابح عللا٠ مريخ اطر

 ةاشلاىهفةدئاملاةْ 0 ىرهزالا تاف طا ب طا لاو يدرلاو

 انعاى رهو الاف انعئالاعم ا تلعدا ملال اهفءاهلاتلخد اوايلك ١ أل<الذتوتَدسوُطُنَلا

 ىهفاهتمَلتت ل ءوه ل ةنالةسْمرلاوهلبك الاوبرا كلذكو هيلع مسالة امان ْ
 ميسسسا دم سسسللا



 ا ا ل ل ا د ا ع ا اع تح جر لل
 5 ا 07 يد 1 و ١1

 4 (مطن) 2 ءالافرخ « نوال ظ
 لالا

0-0 

 نب رن 0
 قرعوأ "أم ٠ نم“ ىدلك- !لاقيو لاف

 5 ب لووأ

 سرا اذكو سلا قرا جرا ماو #4 لاوتآلابهن اناس نفض *ي ددناو

 0 ل 03

 <ىأقروحولاح وضنااو 00 بصءامبهارفذ 4 2 3 رجارلا لاو قرعلاحاضننلاو مضنلاو

 - يف ةمس 98 سور 9

 وعدي مشان اوناهذ يبان يا 0 ندعل !تديذدو تاك شمل |

 م رسام يعم الام 0 ا 0 عن اوذو تالمدها |

 م #ث هس سس كل 7 2-52 مو عوضا

 .ىناطقلا لاه و اهذنق ةرعلاب أ ريعبل 4 رود تضل وءاملا 20ح وضل ةداهو

 30 ضصاو م مص و و 35 5 2 هدو

 اناصغت اهب اغمتصعت د 5 ا ندد 10

 ءوضولا دعي هح رق ىلءءام ن ايش حدا لسجل ددتساو تضر ولا هاورولاق

 وهوءاملاحاضتن الا اهقرك دوةخسلا 4 نملالخرممَعدعهنأل سو هيلعهتتاىلصونلا 8 ءىورو

 مدح وو

 ساوسولاه:عكلذي نما« ءوضولان مدعا ارقدعتمر ةريوحزكاةسييو طفلا ل

 وه هءوضولا ضل نع ل دو ءاطع ثد دحىفو دحاوامهانعموءانملا ضاقتتارخ اراس> فو

 1 يي

 8 ”كالذكو ةدامبالدل ا هيد فل ىلع لزيارة همم سس سب رادام كد ر هلا

 اضيأ ا 21 مضل ًاواضعنهضعل مزاد 30 ب در السل ءاملاناهشر ,ز ا طل للا مطل و ةورامغلاب

 رعاشلالوقواهبفافرلا
 نو 7 هود

 0 يملا ١ له 0 ىلعرابغلاو لولا عض
0 

 ومص 2م هم نس

 وهف ورب ى- برس: نأوش لمقو هنودابرم“ ل نيتاهنمدحاو لكبر سف
 تءمكلالاق روكا النأ تلبمدآلا تع لاش رش لافو دادضالا نم

 ع يول ماسالا ةرمصا ا #3 مكن ذو دن دول ولا عدت عل

 85و يس 22-6

 اتيقرناك امهنم مّنلاو هع دلو الا نسبرش خفايا تالا

 ثدد_ح-قىو ةيلا.غااوق وانك اظرلغهفمناك ام دا و فلل وح قا عملا وءاملاك
 و و

 هتخارح وفن تيطلا نمر وزو حوف ىأ ان اخذ ط ضضأز م

 دقوةمطاق دو“ ىلءثد ددح هممو عشرا هسلط : نم وشال كبش لل ا

 ملا ةصضمم ضرأو هلوف ع هعمل
 مب لصالابا 1 تعم مخ 77 ودع اورد ص راو 3 فى وهتنم وى 8 وص ثتدح 0 ُّ 1 ياا -ةةباووضطنم تجر. نا لوا ط ا فلان مدل

 مم مااا تتذذذخذخز ل لل ااا ااا تذ]ذ]ذ ذ | ذ ]ذ] ذ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 مب مآ هررحو ىو مفاهوقرفاذا ككل ذواصضت ,هانصختو مهانقر ىو دوبل سل



 (مشا) .٠ .هاحافرح « نونلال مذ 17
 ديز دل وق مثيهلا ونألافو ذك نم مْضنهءاصأ لاي امنا تاعقءانلا نم لاا ىمدالا لاو

 ءاملا هيلع صن لاي هيد مشل اذهنناتخاضت نانمعام مفىلاعت هللا لاه هلع لدبنآ ارقلاو مصأ

 يمقن رفلا نا لاك ةصخان نوكتىت-ةْحاضْلاهالاقيالو ةلاعملا ىهةْساْضْلا نيعلا نال
 8 سم 27ه صب

 لاك ددحاو ىعع .دضخو هند ديزو ل اقو دعا اهمتنلا واوتي نق مةعاج

 ىجمدالا لاو لاف دحاو ىنعمقرامو هرثأناباهفوهو نصل م : مضنلا لوقي ىونعلا تععنو

 وم هر 0 و 5 0 0

 ىسعع نو ترام حلاو خضتلا لو الافو هدسقر موا سل ىذلا ملا

 24 اءاملامهيلع مهن او افيفحاسر هشرل قو هّشرا كضترسكلا هيتتت كل امضلود 35-5 و

 ءانملا يا و داضلاىو راههمط مّضنتو محي يسريكلاك ةمدملا تيدا ىفو 0

 هبيهذف هر هحضل سشطعلا «املا حطنو او عضيفروك ذموهو:املا شروهو مْضْنلا ن 25 "ةزمهملا

 داضلا مشب 0 اوك هيا سو لاما ملا مصر ديبعنيداكضوأ

 وى و

 عضنو حاضنأ عجاو ريغصلا !ضوحلاامهلمقو لس شطعلا منن هنال ض دولا عميضنلا أو

 ,(هظعنوكي وولدلا نم هيف غار ذالانوكت ىت مج ركملا ن ماد ركام ضان للا نموه ضنلا للا لاو

 ه صدوو و 9 هاما

 مبلل دياز *« رولاةر كب ميملعأنو دغف ىشسعالا لاو

 8 رلا تحت ررعو أ لافودسعو لاق يع بالا سطع عض هنال كاذب ىمس نار عالا نبا لاك
0 72 5 14 

 لاه تعقنو هيٌّتعصاو اهداداصلابته21لاك ىورب ىح برش ناف ىددالا لافو داضلاب

 هعرز عضو ةيئاساانهريعو عرزلا قيس مدمل و ىرلا نودبرمثينأ اومودشلاو منلاووشلا او

 ةيناسو ةصخانءاهلاب الاوءاملا هلع قّسي ىذلارأ لاوأر ودلاو ًاربعبلا مشان و ولداا.ماقس

 لاوشلاو توزشلاو“ .الدلابق سامدي ريرشعلا فذ هسففا هن عرزلا نم ق سام ثيد#لا ىفو

 موج و2

 نالاّشف لحرمان 1[ هيلي دوخي اهدحاو اهيلع قس ىتلا لدالا نم همخاونلاو فو سلو

 هي ”اعقام حاملهشلتن 1 ءاودءةدقو راصت الل لاق: هبوءعمثد دح ىو مهيلعدب دقن الف ل

 ثيددملا يف هركذ رركمدقو قس عزو ث زحل - ما را مالا م عرقي اككضضاو

 بيؤذوبأ لاك الخف قيوم لا قوس ىأريعبلا لمهن حاضإ لاو انوع اور

 92 ةزطام ود

 حاشترودلا لالخ عودا شي #3 [كنيصتعاو طاهر نط طرطض

 و

 قرفةملاريسلائ نا تايلور دسموهو عنابي الفلا ووسع لنهر

 مضنلاو وءاعسلا اسود دقورطملا مشان !اوءاملتاوءايلسابرطملا مضى اولاك د ةورعم لاكرطملا 95

 لما

 0 3 ١ 4 م وت وس عمم +



 ال (مضنل) ءاللافرح « نونلالصف

 م < هه ل و ”0

 عصنوا عمت تعا ةدورلا ىهةحوصنملا ضرالاديزونأ لاكو لوس !اوىنءععاف ١ك اود الملا ثمغلا

 ةماع س 52و سودءماو

 هتقد_صاحوصت مصنت فرشات الا تمن كان كو ىورب ىتحبرشاذاامهتنىرلا لجرلا

 لاق اهني ورأان امنا

 مكتنألا طالب زان د ىلا ى * فانا

 ٌتاماَصْنل اواهاورأ ّ ,الا مصئأو عاقلا ط المل | ىلاعلان نس ءلوة_عماداضلا ىعدت تح ىوربو

 رس ىلا واحلا

 هم 5 /2 - ه 5و 4 هو

 مم رلاتاحاص  تدماإتم 03 مهلكى واش موقلا ىرتف

 535 ع و 90 05 34 .ءت - ع 5 .٠

 وهل.ةو ّمغلادالو أن م حبرلاهديس نبا لافو مهضعب لوقف عب رلا < رلابدارا ىرهزالا لاف
 و د.« و 5 سدو 20 5 : 5 :

 دو هر قلل بصنلا وقاحاهل لع لاسمح تاحاضالا 2 روملالاهو 3 اره .راغاانئعسن ىذأار اطلا

 . .٠ 5 7 0 7 ٠ و هس 10

 رطنتدورقلاو اهنمل.-ىنولعمفادرقذ>أرمث لاب>ةّدعٌل مف لرد مبا دسصاودار اادا

 ثدح نماهلأار / . وهولام 11 كل: فل >دةةدورقلا لزنةفلد املا ىتش لع 1١ قوق نمهنلا

 ا اف بتتال نتا :

 ناعضوم مصْنموءاعلاو از ءا< ا نمل جر حاسبة حانرثا اهلصأودورقتلا مكب رثاولات

 هو نابل

 سس5 و

 د1 جلا جتاكواعت * مضصتمو انألا نون رول

 و ات تدباصا نب رشاذاٌمشل كتل يع صل رلاع طنا 1

 ءشلاوقو لونلا نم مضت هباصأ نم ريا نم مْصْنلا ةداتقثيد-ىف و نئكرا“املاهنلع

 لو.لا نم هيدسد نأوه رشا لاق ٠ هل_سغهملع سلو ءاملارهكضتت نأ هيلعف هنمريدسبلا

 نبالاقو اذكن + مسئدباصأو امص هبلعّتصَصَلىممالالاقو بالا سؤرك 5

 ملا واهلوبب مدد ةقانلاو اد دةعم لد هيك ناموهودانقعا ىلع ناك ام مُنلا نارعألا ّْ

 ( عادا عاربغ نم مصْنسديرقلاو شر هاكو دحاو ىنعجناتغل امهل قو داق عاربغ ىلعناك أم

 حصنق'ام ىلع ىطوق

 نولوةيوافلتخا اعرواةفتااع 1 مْضْنلا ثيللان ءىرهزالا ىدو اسأب لوبل امْمَ

 ىرب نكي مهنا مم هارباثن دس قلونلا عمل موكلي نالوا

 كاذكو روفئاأ ار امل نيسعلاو 0 'هوث ىلع كلوشك رث رادو

 01 .رلا مسي ثيدملا ىو مدان هفْمَصْنءاملا هيلع لع: 0 :ديز وأ ل اكو نيعلا حنت

 مما ظ

 6 برعلاناسل ب 68
 مهرس يجرح وو تااولا# رتج 01 بيوك اقطع 1707703 ال6 ١ 17911 7 قي

 ََ وجنةدعاسلاك هل وق

 هلمق' | نموا

 اعقاو>امناك ذاهنآوأو

 ددوت نمو تن نم بناخح
 ؟نلمهملاداصلا»ىعاصالاو
 مك عضو٠ة- جملا نيدغلاو

 ها هن :دامفتوقان؛ ةدعلا

 معىيدعم

 هحضر ءاملا هملع ل هل ود

 كلذكو عنمو ب رضددانملا

 ف 6 ةهعملا ءاناب هب محض

 ها حامصملا

 داّمعا هل وق( 9

 ىف ضاسنلاعم اذكه وه
 مالكلا لصأ ل علو 5
 ْماَد طو ولامداقعا رع ن

 هىيعصد هأ كك

 ءرانوف



 (مصن) حلا فرح « نونالمذ 1

 ا ل هاطمه اوقكمف شغال تلقا |

 باوثلل زايد مصان #3 نا ترا

 ثرو هناف دتملاةرثكو كا اا قيصنيّمك أ لوق هنم ويضل ةرثك تام عضنموقو س مدعع دى 82 5-١

 لجوزعهتلالاك هنعباتامىلادبعلا عجربالن أ ىهلبقو ةصلاخاحوُصنلاةبوتلاو .ةَمسْل

 نونلا مضياحوصت مصاعنءركذونونلا فباحوصل ثردملا له أرقءارفلا لاه اًموُصندوت

 ةفص نم هواعحاسو مناور قنيذلاو دوعُمل ل ئمردصملا اوداراحوصن اورق يذلا ناك ارغلا لاعتو

 || تلأس يي أث يدحيفو اديأدملادوعيالن ب ذلا كلذ نم بان اذاهسفن تدَ نى عملاوةيوتلا

 لوو نذلااهدعبدواعيالىتاا ةصلاخلا ىهلاقذ حوصنلا ةي وتلا نع لسوهملعدتتا ىلصىنلا
 قرّركتدق واهبهسسفت مصنف غلاب اسنالا ناكف ىنالاو ركذلا ىلععقب ةسغلاملاةسينب أن م

 ” 1 1لاهوءارملا لاك هفرعاللاتفاجوسُت نعورع وبأ ل ئسوةحيضنلاو مُضنلارك :تدطل

 ْ اسوأ رق نمو مصّملا فةسغلاح وصل هب ول قصماوبألاقو اسورعواسورعوايو زغوان وزعت

 ةقداصلا ىهو حوصنل اهب دوتلا هنموهتقَد ص ىَأهسكأد» 3 زونأ لاق و 6 ئضاست روصصس مان

 صدقو ةءكصئ اهريغمت :و اهي طاخي يتلا ”لوا لا ةحاصتتا تيبنلا لاتو هي طاخ إلا حاصتلاو

 تيك |وق ةردصم ْمضْتلاوةريعشلا ى هنت ذاف ممل اةربالا لاقي وط.شىأ َح 0

 نءمل_سوءهملع هنا ىل_دهلوب ارايتعاحوصنلا هد وتلا رولا هتطخاذاَب دوثلا
 2-- م5 مدام تا

 | لا وترد صيمقلاو وللا ع ًاقرهتنارفغتسا نورنا

 لا اجو م مص عملا اواحاص:لجرلا ىعسمي و ظمدناحاصنلاو طئاش د

 ةطرخلا ةعصنملا و عييجلا ثأتلاهلاو فاالاريغه سف فاالاود_>اولا ىفةريسكلاريسغ عجملا
 م و د هدو 29ه 0

 اعق ”ييولام م ةطامخي وحالصا عضومى ًاهحاصت ل مصمم هو ولقو طمخلا | ميمبملاو

 لبقم نبا لاك
 و ةمدست

 مصْسْلاَحر ,هتلالاملااءادَع 5 هءاضأ نيعهلاداعرإ دعربو

 و < 6و 9ك

 مصب اك ثرغلات" و مرا و ليقمنباتد 2 كس 1 0 لور عوالاو

 ةرلصاملا ضرالا ة-وصنلا اهنا ةئدرةراسعمذهو هدم سال اك ىنارعالا نب ١ 2 لا

 5 س «و 9 7 1 3 1

 اال ا لا اا ٍ
 حصا هريغ لاهو للخالو"اضفةمف نكد مفاتينلصلا اذا اهصنداليلا ثرغلا مصن رضنلالاف

 مس

 تمغلا



 166 ) (مصن) ءالا!ف رع « نونلال صف

 اهتدروامصلاخهيَقَرف هنا دارآرضنلا لاهو لاه ةدعاس تسب ىف عصانلا مصانلا ورم وأ لاقو

َّ 
 و 5 2 0 0 8. ع

 .٠ و٠

 وةحيصّو اما هلوممصتل هنم قتشم ٌسغلا ضيقن متلو وام ريدغ»اعبىأ طرغم ضسأب 7
 ص 5 - م

 9 2 526 0ع 5 - ع
 قدوصا تس لاش .دمكل مسن اوىلاعتهللا لاق مما صر

 ىلا ذل ةغانلا اتالم وقو عمان !جيسنلاو ةمسنلا مالو تَجَسوتكخ اى

 و ه-<
 ىلئاسو هيدا ست ل وىلوسر * | 2 فوج ني يت

 هاوقدتموهتطتتسا ةشوهزرا الف ٌتدصَتتا لان و

 م ©« 7

 1 وعدل لعدد, مصتمو * حصانا شت مان درالأ

 ومس )و س89 هم قه

 ةعيصنلا ل_يقىأ نالفْمدَتتاو ىرهوجلا لاك كلان هرعت هضصنكو كلف هر 2

 ىرتناودشنأو مصانكل نا يضعنا لاقب

 نيمأب اهيريَح ناانأامو * مصان كل ىنا ىلا لوقت

 مصقناؤ ضعت ع راطمالال ىدع ال ةكصتلا لبق عج ميدننا نال هم مه واذهىربنبالاق
 زو ع مهو 59ه سعد ئه

 ٌدعتم وهفادك صله ذا ىعع صنت .اامأفدماقهتددم .ودتساةهب ددسو دئراف هن ددر لو ةتأك

 كنمديرأالمهل اوقهنمو كلاحكان قدا قىدغن حصان كلنا ىدعتتا هلوق ن وكمفل وعفمىلا

 و 8 5 نا و هك اال 6 01 ع ع 8 و,
 صسلا نيب رفلاوهاد_هفاديصت ىدضت نآال او ىدعنت نا كنمديرآالى اا الرا عن

 و هه هود

 ف عع اردت و اصصت ا أ ها :اردضن ءاضتالا او هدد اردصم م“ مدل وحاصتنالاو

 هلوسراو هتلةصصنلا ٌنيدلاَناثيدحلا فو ناثعمح اص اللراصدقف ةصصنلا تايقىئاضبأ

 ريخلاةدارا ىه "لج نعاهبريعي هلك ةصضنلاريثالا نبا لاك ممّماعو نيلسملا "الو هباتكلو

 حملا لأ و اهريغاهانعم عم ةدحا وةملكب عملا اذ-هنع رعت كأن 5 سدلفذ هلحوصنملل

 ةصصتلاو هز :دامع ىفةيشلا صالخا وه ادسح .وقداةّدعالا دنت ةكصنلا عمو صوا_1ئا

 املدايقنالاوهتااسرو هنوني قي دصتلا هلوسرة دينو هيفا لمعلاو هءقيدصتلاو ههنا باكل

 ةّماعةحصتواوراجاذا مهيلعح ورشا ىراال او قمل ىف مهعيط, نأ ة مالا ةدج دو هنع ىهن و هل سحأ

 مهعمطي نأ ة مالا ةدصن هلوق ىف ذورطت ثي دخلا اذهح رش ىفو ملاصملا ىلا يهداشرا نيل لا

 عم قالا ىفوبهعنطي هلوقب هظفلد_سقتىفةدئاف يأفاو راجاذامهيلعحي ورانا ىربالو قا ىف

 ريغ يفمهعيط؛نأمْزل اوراجاذاحيورنا _عنماذاواو راجاذا مماعجيوردلا ىراالو هلوققالطا |

 ' م0 ى ه2 موضه مخ ل ا
 مضانرد_هلا قب يللا حصان لجر واي _متهدعهمصتتساوءاصصالاوهيسٌمت ىأعصتو قحلا



 اذك لبا موقلاحزنأو هلوق
 / : صءركص لصالاب

 حز اهمضعب وس ومالا

 هملعه ناك ةزمه نودي

 يعمم نأ هحراش

 سوماقلا ىفاك باكو

 هحص* مأ توقاو

 حلا اهطرغملازأن هوق()
 فهل_ثمو انهلمطالاءاذك
 هاذشناو سوماقلا حرش

 ضي ًاباهحصانلازأف ظرفىف

 هريسفتل ىقالملاوهوطرغم
 عمم مادعر

30 

 (مصن) ءاللاىق رح وب نونلاىلدف 40غ

 1 ب ندع مح ب د مدرب عدول يتتاواا 1من زواج ربر د ووو وس ع سوسو
 0 ل سو 9م ع) هم و هس دك ىو 2

 ءاسم تحرم موقلا حار اود .الىاحزتيالو زايالءاموح :حوزالا عجبو حار لا عجبو

 ىمصالادكنأو ةلعب سعر ندب اذان الب حربدقوُردَكلا احر مهرانآ

 2ص 207 2-0-0 56 0

 ريش و أ نهى 2 امون ديالدبح رين ن مو

 هم ه2 دس

 هن اكربةمرهنبالاق هنمدعبب ىأ ذك نمحزانم ست و

 ةقسلاة سا #* قزح لئاوقلاو ا

 02 و

 هنئرذد ' داتا و ءاعولا لفى قدام كاذو# ةردعاقأت ان وةرمُق

 نوك ناو -راو لاك هرغل ءنعمسأ | مْدَللا قثيللا هرك دام ىرهزالا لاق ةماهلاداوحاستو

 دشنأو تلعت اا لا د اظوفحم

 2 نوص »9

 حاسأن متر رز نمدعتأ * حاز لاروهو اريَحدعو

 م هم 7 سه 7
 ارش برش متل ليفو النا ا طارت رار 1 ةةيررساهت (منن)

 ةمرلاوذ لاق ىرلانودالملق

0 

 دو ءىوم ريم وو

 شالو رالف ككل قو #3 اهرث ارض عصْقت )بقا تعاصناف

 ىدع :ةقيلخلاىلاهي 3 1 طم ورا اهنعدللا ىد ره تسل د اعل لاك ركب ىأ ]د دبع 0

 ءامداقس رعب مشو ليلقلا ب 0 نمتلقأ ىأىد وجا متُتتنك ىنأف سا اص امص ءَ 51 2 ه9 همم ا

 رجلا فدي مكلاوأ لاق ىرلا نودان رش برش اذا م
 م امو

 مشل ا وق نمح وكدا مسالا و البلق

 هانعملاقو لدلقلاءاملاحوُشُتلا لعتدبلااذهىرهوملادروأو ه« اسوُسُن تدعم اذا ىح

 تعود ىرهزالال اق ليلقلاهاملا خفلاح ودا لءقو ه3 : هي .غاارشاهفاوج أ تاخدأ ىأ

 لاك اهو ريل ناو الغ اعف ايقساعوقساىأ اصمت كل خ اوصمناوآل أ هباحصاللوقب اسارعأ

 هدروءامرك ذينتارلا
 ت ىوض وه م.م

 4 لاقوامالا جمالا 7-00 اهب قا سنع اب تضل

 مضانلاو صلو 7 (عن) حاضرا اقبسو عاركن عقرعلا حش لا

 الع رفضي ل ذهاب ود اسوا مصتدقف صاج ىد لك وهريغو ل_بعلا نمضلاملا

 همقٌقّرفت ىدءاع ايفاصالسعح هم

 مسوق 5

 ٍلأنلان ب باهل امنع #* حصان ضن اياهم ارأف(؟)

 رك

 ل



 نك ا
 ل نا تف 101 0 0000 3

 57 (حن) ءالا قوس * نوئلال دق.

 ىداوحادناقنونلاو ةلصأةح ودد-ملا فن ونلا تال ىكسدناو هنطحا دنا لمق هنمو لاك نيح

 حدباهدحا وضرالاحادْنأن م ةذوخأم ةحو دنملا نالرببك ٌتاقرفحدنلا نيب وامهتبفو ودلال
 هم م87

 مهلوق اذهنمو « حلو ىخوف اجري * ةيورلوقهئمو ضرالا نمت اموال

 حاداوةنطبلا نم عسنااًماحدنا نالفن طب حدناو ضب رع ساو بهذ مى دالبلا فتم

 || ىدرةشئاعلتاافامأ ةلسءأ ثيدح فو هلءوأ كلذ ناك مس نم نو نتا اذا مطب

 ال اوهيعشوالىأ هيج تالف 1 دثآو لا 52 و درخخا ثدا ارأنيحام_منعدقلا

 ا وشو حدد بلا نمل ىلا هبحّدن ”الكو ربو لس ,ذللءاهلاو ةرصنلا ىلا جورشار سقت

 ىلا بهدءابلابهلأق ع نمىرهزالا لاف نينا لو نكتو بف نرقو ىلا عت هلوقتدارأةينالعلا

 ١ اذا دنوشلا ٌتحَدِلاعي وحدنلا ىلا هءبهذ نونا هلاك نمو ضرالان هعستااموهوحادتلا

 لوقي تح حالا لوقو ةثكلا ناو ىرهنالا هنعسو

 اهماقمق طق مه هود 35 اهباكر نا 5 واىاستدبص

 ى 2و: سلس ود موسو 0 2-7 2

 ملاح زخم“ ثلاح :هلوق حزن ىثودعباحو زتواحزرب حز ىشلا حرت (عن) نيطبحدانموم وناعم ٌحاتسودانو

4 

 امكح برضو عئمهناد باعث دشنأح زان حوذتو

 ىععم مأ ماقلاق هم ىو 99و وهلة ءالر

 9 0 قش ك راف كوقرادز ع ا # حزن لزئمتل 06

 2و هم

 بيوؤذى أل وقوهدسسنءا لاق : زاسوتوثتماناتبعل نيرا

 سا ظ

 عيزانمقاسلااهعفاديب رج ه ب "كلغ نءّتوملا حرضصو

 و ةهمص د” مبادل ع

 جرالاشسر د حراندلبو هيدر ودبحررود د نعام لا قانا ىتو حازب عودا

 1 نب 0و عما 2 الب ماج . جما دعب

 8 9-م 37 2

 سور وص رى مو وو موءد 101 م

 ةدضباار شيال 00 ىف

 8 ومد

 ةام لة بتلناني حت 3 لع وزال يو ربل تحلق اهئامزخك

 انك روءاملا 'هلءاقحوز 7 7 رس وى ره ولا ىف ةنا و رفوىدضعامسل سل

 نزرجارلا لاه" اهئامرثك حز ىتلارثبلا كيرجتلابحّرتلاو حر
 فود بورغلاٌتارادمالا «٠ فوُهضلاَ لاف مال

 1-1 بج وب عج سسصسسمجب وع مس هوم سوس دج مح جم حج كدا سس بم وع سو سوس و وس هو كدت جا كج



 را ا
 لق با نموامزالناكا ذا

 وهام اد_ءتم ناك اذا

 دز ضاشللا قيدعاتلا
 هي رشو سوماقلا ْق

 (مضارصن رمجا) غ(د)
 هدرهيدهو همحا) مت

 (ريصلا)ةباصسك(ةحاحتلاو
 ادهن وكنا نأ ىدخأ نأ

 ما, ةحاصفلا نعافصعم

 ادحاورأل ىنافء2ةندقو

 ءاضسلا)ةحاصتلا (و)و 513

 ةفاكلاود ضلخلاو

 اهعج ليقماثللا (ء ءالضلا
 عوجلان مل .ةورذعك خخ

 شو )اهل دد_حاوالىتلا

 امض لاك (عامتا محض
 نآ ىلعءاب عاملا ىوعدو

 لضأا نععدرتةداملا هذه

 فنصملا هاكسام لغامأو
 ىعع ةحاضلادورو نم

 دمك و هنأاوووصف لضلاا

 سفدلا منن انأامو) ف دارملات

 تيطات ًأاممنةنك اذك نع

 راصتخا ها (هنعسفت |

 رفع- نز وو فئفنو عج دثو
 ٠ 6 ب :

 ههقك# هيك“

 ءاذباىرح « نونلالدف 4ع (حدن)

 ف 0 - مث < هاد

 3 عنب دقو هفوهب لرد توص عم يلا 0 اناقوا فموي اًمكاوعسقو

 ريا

 .”زءساطاو لشي ذ هكا ناري ميلا ايوا تلانزادا دوام

| 9 
 ةحسكسأ |ثدللا نءىرهزالا لال نمش أو هو عملات تال

 دشناو ليضلا ل ىو لاعلان ليس وهو

 نبيع 8-1 ا هم 0

 حم.الا قرشا لاعس د 5 حاو ةمد نمداك
 - ص 9 - و

 1 ومد و 4 د 6

 ا هثمتوهدسن الاف عيال جم زيلاو وكاد 3 معرخلا توصادب ل و

 0 ن هم و 2ةمضوم مس امهسس)و

 00 يل 6و ااا كينصلا نول نيب لالا اقترهارأوتعنوم

 موج ملدو سا 52785 وجع هم همو 2# هو

 اوةتشاف انةوكمك كوكل قفل عنلامردصملا نموت ثأدك هك لاقفانفْدَمسمهعباصأ فس خ ”اذا

 0 « برر غاي » ور ا تبر

 | عساس شاركنا ثمل عام ارئدكت ذا (ح2) م 0 ”لئساذا ىذلا

 | ةحْدتلاوٌةحدلا كلذكوحادنأعمباوهنمتوُدْشمورمالان محد ثلا لوقت ضرالا ن م

 مهلاوأ آلاف ةدمعب ةعساو حبو دذم ضر يوتا

 اسودنملاهيودالعاذا 35 احول ىداهلا ح وطب

 ل طأ٠ نمدبقاساقو قومي لا بولا هللا مخاتيهيقر طلح وتسسدلبوذلا

 ىو -) ع

 | ايا ةحردت مالا اذهز ءىلاولافو امهريغاهاومأو علب وطو ةربث تاوأكم ا 0 . الا

 حادنا نك لذو ةعانصلا لهأ طلغنماذه سلو مئات اما نمت[ كادسو نعد

 ع ا ل ري ا 7 3
 اجيد اروح ف .دكف 0 هلة ا اوحجودنز 9 مل أ

3 

 نمكعسن ةاوت 0 1 وتددَ امهالك اقارب .اواهحر نان راهخيا م مس غلا د و

 ل < عد و 5 85

 دس ًااذكن مهد ل وة ولك اوةعسئ احدسم .وهةحو ديم 500 و ةنظيلا

 / 1 تا رلا ى_غبام عاستالا ن مل ولا ضد 10

 ناكل واهلا استاد ةعساولا نضرالا مشل حذللا ىرهوملا عساوىأ حدان

 ةعسئًدربعو ألام بذكلا نعود ضي راعملا فنا نيَصحن,نارعثي ذح فو عساولا

 ةنطب حادنا دق عسناوهنطب مظعا ذا لجرلا لبق هنمول اق ةح د ]تالي ىرهوللا ةصلو

 لاك  ضحلا بذكلا ىلارارطضال |نعلجرلا هب ىغتسيأم ضي راعملا ف نأ دارأف ناتغا ىسدناو

 اقّتشملءجامف طلغو ةصششلاو ةعّسلا نعمت اة سود[ اريسفت د سعوب أب اص ىرهنزالا

 نا
 ته ا

 ف



 ؛ها (مف) ءالاى رخل < نونلال صك

 2 اس ج

 :حارلا لاق قرعلا جن 5301000 0 1 تكنو اكرعهانر ةذوطقفرحلا

 عوس 1لاشالو راحت "الا ع الم خب وتالاَةّلا و < قان ال 5

 ةقْشْشتلا قر ردهيارب ربعي ف صد ةمرلا رملي رطل الاو

 ادعرأوهزراهفعود * ادب ملا اغلا حانت اشقر

 00 ضعلن ءبو اون كو رىرهزالا 5 رلا فن وكي سأ راع رقار اطح 0 و

 دقو كادقو يذلا را حالو ملا 2 دحاو ىنعمهْستعزتناو هتضتماوءدلا
 و همهع »© 5 ه -2

 اذان ملح رلا مح اواهكاردابفعس أ ىلاعت هللااهدجشنأو كلا مسجخأو تسحشأو ساس تعج
 2-لا
 ىذردهشد داعةيطخ فو هلايضقاذا هدساس تحت ادقو عيجانمو حاسم موقنم م

 نالف]فأامو تميت ةاوو_:ءاط تن مو هبط باصأ اذا عضل اقي ميد أذا مي اوابمغمقل

 قوم مراة 2و رق - هوا مد ووسود»© و هظلدع سوء

 وهف ل مورست نالف سهأ خو ىه تحب بنو اهتزت ذا اهتسصتساوةجاللا تعبصتو عج الو

 5 وذ ىف اوقوججان

 ٌحاَحتِإُت تعاماهل سلف ىلَق 00

 , و حا انور الفواسو تشعام اياه نسال ل سيفا ا

 ديلا / امرة نهشس * لاكن اكملا كلذكَو كيو

 لحام هنعُلانطوم * اجبانان ةفانصَح

 َكَدهلا شا رخو لاق دم صو
 0 ء و ءاو 0
 ليثمو ران ودب نمو 3 هياملميصتلا ضهلاه هير رع

 سول تالا شعيل جدو

 ع 520 7

 ٍبئاغلا تدب دع اطقاموُ ًاداوج يت

- - 

 نس < 3 517 3ع 2

 هللاالا هلااللوقد يبشر جو صأ جاجا نوكسلا عيرع ثيدحفو باوص ميخ ىأرو

 همالحأ هيلع كانو دس الاه همالح أ تحن قلص ل ةرهيلع تعبان ذا مان لاقي وأ

 هّتملعاذاو كا م ًادقف كلغ“ يش لكو لطاملا كلك ىأ ةلطاملا كد م ة 1لاقيواهقدص عباتت
 00 و » ٠ -8ء

 ةداممننا لاو ةرباصيىأ ةصصنب هنعىسفناملاقي وريصلاة اصلا وهبت أ دقف

 ل ل تومؤو<

 وعم كمرصحأ ن االول ل 5 تدع وكَتنأَليكرْهامو

 ليدس الوئش 5 ةم خام ع سفنلا وكت تأالو
 و أ

 معمم مأ حامصملا و

 لءثموقرات وديهتمو هلوق
 انلرهظيلو لصالاءاذك
 هنمو» نع فر# هل عءلو هانعم

 نزوورتلاف# ليثثوةراتوزت
 لسشنلاو هانغمو بوثولا
 اذا اليثنلأن ردصم يدرك
 هكرح ه سأرب ضمنو قم

 سوماسقلا ىفاك قوذملا
 مريت هأ هروح و هريغو

 هررح ولالا ضاساذك

 ها



 نا و 201 ل ا ل د

  40٠ءادللا قرح 1 نونلا لصف : ١م

 5 111171171717171 7تتشدشد[غككُلا 0 0 02

  0.لطخالالاه زعلاوةراكلا عضوم عضو م ىرهو دبا لاق سانا ن نمةريثكلا ةعاجلاح

 باسحآلا لماكتدنعز رءلاو 1-0 مياداَحوبلاوترارعلانا

 ةرغو هديسنياهدرواتبلااذهو

 الامثال مهوخأ لكلا 5 مراداح وبنلاوةرار ءلانأ

 ىرهوما هرك ذاك لطخسالل سيلولاتحامرطلل هنا ىرهوملا هدروأ ىذلا ت تديلا نعىربنبالافو

 هلبقو "ىطلح كا اوصو

 با ارغااعأ ك سعت تدرغأ ّط رخافما لج رلااهيأب

 هدعبو ميار وأاموهفلطخالا سب امو لاك

 الاصسدومسشو هناوقع * اورمشي ىحءاملانيعناملا

 ىوربواهلج نع مهريسغ رشي تلا لاقثلارومالا مهلجومسفددعةرثكي مراد تب لطخالا حدم
 ىنئتسملا,لوعفملاةئالاوثاربخ مهوخأو نا مسا ىلع هبضن نق بصنلاو عفرلاب فمما
 5 0 و ةرو اال ارسمؤملاو لجل لدف فمه ا ريد

2 

 داك
 او
 1 5 ل ّح 8-5 8 "يق 1 يي 3

 0 1 3 ٍِ كل
 ع 0

 25 .( سس 06 ّج - هي اه ٠ 5 م 7 ك4 6
0 
 ا

 ىنلاريمشلا ماللاو فئالا ىلع كاملا وكس رهديوململاعا لاول هو مشت

 رينا فذخ مهلاقثالاوه وخ أف ضتساىذلا نا ه ردقتافودربللان دوكيو حالا هيلا فضأ

 ىمالكلا نوكيو نا عضوم ىلع فطعلا,هعفر هناذفذخسملا عفر نمامأو هلع مالكلا ةلالدا
 ى يددع 55

 ىو راغص ضي فيصح امنا او فذتسملا بصن نوف مالكلاك نيروك دملا نيه>ولا ع نمّحلالا عفر

 ةحاستةد>اولا نيعلااهيعقديو حشولاودئال-ل |ىفل جت كمن ماهب اج فقانمسيذهتلا

 ع 58 2 0

 سون بنعملاف عضوم مع.اونلاو
 نسمص م5 9057

 احيا ءاوذلاغاهنودٍبيدعلاَ رو 8 ماا :رتتلخ ىهاذا

 وص 6

 لاهو رتل نمىَدنلاو يتلا نم 2 .ءدلاودلخا نمقرعل احبورخ لمقو قرع 2 (2)

 و 0

 ىرهواا واخ جال ا. رعي مسا نوعا نما عبرت !ىرهزالا برضك جلا ع حن ةلؤق

 ٠ ا وك «لا د .

 لتتنأو ادد حزما عم رلاهمتلا || ها سوماقلا فا؟برضي
 عم

 ا اوال رو

 0 سسسلل دادس

 كل 0 ب يس سس



 4 (ن) :01 *« نونلالصف

 2 86 هه 2 :سوو

 ىت_ءلورسفو ب ا 40 طحامخلاهاور #3 بعشلا نمحات د اسنالا يش ىرصقو

 ا اوتغشلاة يع

 ى <”ووع 2س و سو منة و5 1و

 مرا واس حام * هن 1 جنو

 م 9#

 وهو بشل عجيب !باوصلاو روصتمو لاق م نورت سانا

 يي دفا دنعرستلاكرهزاا 0 'رةبعشناىذلا

 و ماس

 ةريو ب الكلا نم <, انلا ةعاجبحوُبسلاو عب اونلاو 9 اسوينلاةيطاوسفاي ل *
 839 ءوم

 حاملا او ءالا نا ءابطلا نمة حاصلا ءاحل اورمونأ وردا حبت مي دوسالا توصل

 هملعدل نفاذ هبحاصاٌلجرلا لوقو ةرقرَقامثكلا دهم حايصلاريثكلا ى طل

 3 6 0 انباكو 5 فتاك نم ماعلا 2

 ص 8 ا

 2 ) يوي توم تل اورطمت ناموا ورد اموقءالوههدسسنا لاك ظ
 رو كا ا
 ىلّذهلا بيبحندبعلاق مب هلعدهصن أوحومنو

 2و 98206 سس

 ومع ةيمادرادلا لالخ 0 انتكروق بالكل انصاف

 حاسن لدم ىلع هتودحررخأف لضم ىف ناك اذا تاك لا متسا و يع هس اوباكلا تدنأو
 اوي

 لاق ىذد مح ةدح امش لد 5 ذالك همه يا ||هعمسل باكلا

 رانلا لعلوم مل اولا * 6 اوقالار يسال موق

 مسد يحل لع ةيرخل وام لوو قالا نعتوملا مشا وا

 م هوس 9

 رست ىو ملوااتن مق هسنع ىلاعت هلئا ضرداع وس 1

 1م 2

 ىنبشْط ىأ كيالك نصي لاعب 0 او ن.-.برغلاىفىورهلا هاكحاحوءئماح وقم

 هملعت دو نقلا وقت لاعب عم علا هحايضوهون لكلا حاشن مها صو كمان

 نالفل_تمفلاغيو 3 يل ماكراطشي الك تدنامو #3 سدّشلاو سها لاق هتيانو

 و0

 دقو ودل ديدش حاب جرو رشالو وري فض ماكيالو دعبل هفعضن هلو ل ىوعبال

 2ررو سوو تو سس يي دس مةدوسد

 ئطاتاَو مآ حوشاو هنود اما نا حابن مش هديل رامخبطو دقو م1 اءتدكح

 بد فدو لاق ممالك تاوص وول ادعس وبنلاوىردوحلا لاب

 تدمع مو

 عوبلا تك اوٌقومعل اند 3 اماذااهليقمن متيطأب

 37 سس اساس

 ث برعلاناسأ 5 61

 اذكماوقالا منتسااذا هلوق

 رويعم ها

 عجار ولصالاب ضاسادك

 مضعم ها نيذيتلاةرامع



0 90 

 اناا فر نونلاو مملا لصق 12
 غيرو سا سسسسس سمس سسسساسمسسسطصصتصصصصصسمس

 ىريو تملا ربماملاق حاملا قوف تاما نأ ىنعت تاما تساهثاملا نمرصن أو دلوقت نزعلاو

 ”ئلاركَد لوقو مهد -:هناصصأحامدقوهتسا

 اهنيرن امم نئاغس #3 "دكا, هسناونذ 1س

 وه .- ”

 ىرجي ملاوءاطعأ ضمد حاموهريسفت ادهتفيرلا نم ناس أ نحكم كتم ىركس لال اك

 م9

 ءاطعلا دل هّنسِمسساو هتيطعأ لج رات حامد سقنافورعم يا ناكر تعنللا ير

 عومس 89
 لئاسلاو م لا لثمحاسمالاو هدنعىل عفشي ن اهنلاسهتمسساو هلُتعَمّشتاطلسلا دنع هّنحتو

 كي

 ىو حاتممو هفولضف بلطي هان اذا, الفن الف حاتم لاقي وحاسم سم لؤسملاو عمتْسمو حاتم

 جملا نم لءفاوه قتساىأةاوهملان محاتماو تلاةفام نع هللا ىذراهانأ ف صن شن اع يدح

 م سس هدمو و 5 سس موه 237

 اهردعمو هنقانرك ذيقوسفنبا لاهو هقرعتردتسااذاريعبلا ىرفذ سعشلا تحاتماوءاطعلا

 سس جم 5 ةمدد8 ع

 رطقم لك ارطاق اهتم ظمأ هه تليسأءار ةذسمشلار رححاتمااذا

 نولسل اعلا ل اوقو رّدعملاءارفذ قءاهلا

 ريثك ءالدلاناطشأو ىلع 75 لقال دروب مئامدلو

 مالكا تاس ىالدلا ناش ومالكلا ءاملاب ىف :وهبلق نم مج هنال ناسا تاما ىعاسمنا 0

 وهو ةعفنملا مكاو مسهمواقوأ ميبلغف مهعماخاموصخ ف صياسماو هيلعرذعتمريس غهيداريثك

 ممم كاولاسمافحامو لضفأ اذا حامورتضتتاذا َحامو كاَمسا اذا حام نارعالا نبا. كلذ نم

 لاق هك وسوهضاش

 ع

 5 ص مس ل

 امتي نأ نودنمسالَج #3 بعضِ رغا ورمضلادوعب ميم

 ةاىم فدى ارلا لوقو ٌلاولابوِب رلا حارختساوهليقو

 مام ةلظت#.ملا قورع نمل »* ةعشد هب ىدصلا نشب ىركلا بذعو

 ىتسعوولدلا ىفءاملا فرُعمف بيلا فل زني ىذلا ميستأك قب رلا عيمتنال لاو #ل مكاسب هي

 0 0 70000 دك ارآلا ةلظتتسملاب
 0 م

 د | تلا 2 ُ

 ل دلائل يرطابنملا هي ل ا بابنمؤمللابلكلا منن هلوق

 داودىالدشنأو سوماقلا فة برضو عنم

 - سب صو بود مو مج يوصسمب ىمععم مأ
 ىرضقو



 007-2 7+ ا ا 1 7 اي ا 77

 420 000 (مص)  ءالافرط « ملالصف

 ْس ارك ذدق 2و هدلعرمش خال وهلر وفالك دااوغلل | ممسسأ |ةلزع تنكشف ى :رغصأ نب دهالا عض مممننل

 ةزوفب كريت ىذلاراعتسسملا حقل ليتم
 9 تودع قع سماد ةمدمدو

 حدعت نيضيفلا لبق رادع 3 هباصع 3 همنمهُدسما اذا

 زر اعتدنا عنا اوه اذه دو روق ع ارانلا حرق, هحاصادغعدل ااذغا وراغت_سأ اذا ل وهب

 ا 0 1 ع
 لم ىديح ادق ىفارينم « وكن الف عاضقا اله هلوقامأو

 0 0 00 و م 9 3

 ا و 0 ولا 9ث .و 2 2 مدلول :

 قرد لاَ مهو يي 9 تم حوتملاو امل الا هلسصنال

 نيعلاتّكامكلذكو ة-كلا مواسانمتكامدق و ءاهربغي ليالا ناللأس هذتامدس هنءاتسشلا

 للا ال٠ نم املا وهديسنبأ لاق 8 ال ىذلا ارطملا نم امنا عطقنترذاهعومدلاساذا

 ريب رلا نسهتنادمعلاع اينما اسمو كام تعسدقولبالا نابل بهذتامدسءباهنبل قييتلا

 279 هصممرو سمع # جنس

 لغبلا سلا نمىويالوأغيكو 2 ماخأ .:كلابانلتق نحو ْ ًايطوحسب

 نمدسأ ى نملح رائف مدخلا ةعمصلاوءإ_ص ” الل نا و ممملا فماللاو فاالا لخدأ

 -ِ 5 وو و - مو هس

 حام ١ ىدسالا س عفن برأن دس راما و دوعسمْنِب سدقس رف ميلا وكلامو

 م ومص . هيما مهو قووص»

 ىدموه وةن ةح - و رق للا ندهن -سح برص هوهو راك ةح ودم واسمح تهشم ف

 لاقت ىثممْلاو 5 ا اخ قلل ف يخاوةطملا يك

 ةيؤرلاف جلال 00 جلو سالك اص 23

 م6 س - 0

 اجر أن يعوذيذنخ لبر 5 الكيشهد» رحال
 ماع -

 نسال *(لا اهتلامأةرخ كلاعب -- امم 0 اركسلا تباع
 و 7 ع

 لب: ضعه ضةيذاكي لايت 0 م تاما

 ماةمس 9

 قام جروازمرقاذا كلذ ولدلا' للا لخديياو الامثو ام لسع نعل حو

 اهواملقاذا رثملارارقىلا ل رلال زنينأءاقتسالا ىف حملا ثمللا نءىردزالا ةحام موق نم

 ةمدارثباودرو مهنأ باج ثيدحىفو ةححام عسنملاو هبا ميسم و هديب هيف يعهد ولذلا "الق
 ةدسعو ًادشنأو سامتتسايفان لا

 000 ا

 م وس ومد س

 اك ودق نسانلا تاز قا 7 كنود ىولد امل اهيا

 1 هج وبوس جب جا يصل ومو و بو تجلب ب مومم سو جت ص تجد جس اسس سس سمج



0 

 م 1 عع 1
 سم

 هحمنمثيدلاىفو ءاشعنحورتوءاشعبو دعت هدا ةقدصلا لضفأث يدا فو ةيراع
 دل ل عل 52

 امحاص ىلءاهحارخنأف اهعرزياضرأ كرش مهراع !نمنال هل ضر ال_ذاضرأنوكرشملا

 دصقتىث لكل يقواهح ار للا ىلع نوكيالو مسملااهابا اّمصنمهنعحارخلا اي رال لرمتللا

 عار نيديوسلوتك اراها كتمان نمش
56 -- 

 خقراودصلا ف سمشلا ولن 5 اًهضاواهجوتأ رلاخ

 لوقينأ نس>الاوهدسسن بالاك ماللاساتعاذكه : ملا هن مى ءةءانعم بلع لاق

 لاكو ناسكلا نع ىرهزالا هركْذ و دوغ د“ يفاهش اتاي دتفلتلا تب 0 22 اي :يغت

 هايارعشراكناد رضيالو ىعملا دهب ميعصا دهر روصتم .ونأ لاك زيلااني ة17نرع ور ءأال رعت لاك

 لد هلناكرشالا نالةءاهتلاىفو ةاقرقتعك ناك ان مموأ قروذحتم عمن مثد دخلا و

 ْ | اسطم ع برم دنعتقأل ا دبو ألات نمر رولا صنم ل بنح نيدجسأ لاق بق ور

 58 رلا تلعن أف ىرخالا هل امأو هلنوكتف 8 رس اة او .رلا يطعي نأ

 ةدودرهةحدملا رخ رخآاالاثيدملا ىف هلوقلد وأتوهواهد ريم اماناو انام زامل ةاشو اة قانءاخأ

 ا ثيدحهثمو اهعرزيلاضرأر آل ج رلا ماو ض رالا ف نوكتاضي حت اوةادومدي راعلاو

 [عرْزب ىتحمنلا اهعفدي وأءاخأ اهتم ىأاهعر زيلف ضرأ هل تناكن ماو هيل عننا كيذا

 3 زم ثيدسح ىفو اناطعل اريثك ناك اذا حان حامل جرو اهحاصولا اهدراهعرَر عفراذاف

 00 رلال عبينأ ةبما فلصالا ميلا ا طعلاب "ا 1 وىريغ ملأ ىأ خف 5 و

 ا تن رعاادسعو لاق ءاطعلا ملا ردوا ل ار رح : الهنقانإ وأهناشول

 ظ ناطدصتمتساو لابخالاوراتفالاوُديرعلاوةصنملا ةيراعلا عضاوماهع_ذضتءامسأةبعيرأ
- 

 2 هَ 2 وه و + صصوس 89 5 و

 جنملاليقو رسبملا ادق نم نماثلاوهلدقوراعتبسملا حدقلا جما هدؤرت_سأ ىاهتكم

 ءامصن ال رع ةاهلو تا تل الفلا حادلا نمثااثلاوهىنامحللا لاو هل سد صنال ىذا |هنم
 ع2 3 7 م3 3 88م2 52

 ىتااة-هدرالاحادقلاد_أمنلا ىنايعللا ةمهتلاةيهارك حادقلا اهيلّةئبامناو مرغاولعالو

 2 ى5 ع 0 5 ا 0 0 8 2-0 5 9 9 7 |

 نيعدناض ١ جبل اولاو 5 مث جيزملا 1 فءضملا 3 رد_مدملااهاو م .رعال و معاهل س+

 ان 2 وةجمسو س2 3

 .مساوهو حادة اومانملوالا جاو هروفد ن لي د راعتبسفهزوفب روب رسملاحادقأ

 5و س2

 هلبرضن ن ع نك 1 ىأدانعفردي موب كام َمنمسنكر اجثيدجامأو راعتسملا فاثلا ملا

 ما هس ست ص دس مس جل صح سول وس مس كس ص م جس جو شم ع م ومس ممم

 ما



 3 (منم)

 سل وم ءوص <
 اهريقو نيدكمالا نيب لحاذا 0 اصلا هشاوجفاطيلسدك

 اًرَعممبواقىفّناك انالغ يدار يقو هود ص اراه ناك ىأاصملاهنئاوجف هلوق
 و حا دع هلا

 اه دي ربام شم لم تا ذ ىلع »هب ”اكبارزلا ىادزجتر ع لطخالا
22 - -َ 2 

 لذفتما لا ةعقومب تاكل يدها فضول ذك او: ونطلب و

 ادربالواونامال مسالا موي #23 اوان اننا

 ىدناللاغ وانعماواك ذا اولتاقالو ىأ اوح زال اوم 1 يك <> ٠

 البافصي ىارلا لوقو تيا |ىلعل للان طقسي ىذلا

 للملا هب ىو سوح أ 7 اهراجو عسب رادع دال

 لاوامئاو شدعلا نمةولسىفوهف ىدنلا ماداسق عسببرلا مانأ ًاعضوملا كاذب تماق لوب ىدنلا ىتعي

 ناثدتكءامهشل اوءاحخلاو شطعلا نماه ريع لمللا ىدناهر اح دارأ ل يللابطةسي الدي ىَسَم

 ىدَسالا ساب ورع لارا التناك ةيدتك هانا ىرهوللا لأ ةَنْفَحلهالاناك
 ع

 اعنا لاي رروذت هام ل

 وىومو

 ةقانلا ىتشتت نتا ده لاثم ليبهروا

 برعلا لوقت ممسهلاوألاقو اطال ُ ءاودا يلع ىو ةقرسدخؤتذاهتابح

 ا 1 و قدانذك كساد ا ب ود ود"اذح ف صك وه قد_مرايذك اك ىذلا

 ىذلاق وديا أاوهذ : للقيذك دال ولاهاذاو قدا سال اوهف لسع نالف

 موه

 ْ هحيمعو هع ةقانل ودا ش يف 0 بوذكلا اوه الت ااولا انارتنلل

 هس مسوس 9 ا 8ع

 هلل عجةقاناا هصمىناعللا لاكو لع ول عمي باي دحنمأو هحتمأ هتحم"ارغلا اهاناهراعأ

 ودع

 ةألاو ةصاخ الراح الاصل نوكحب :الولاكةصتملاوةعملا ىشو اهتيلو اهداوواهربو

 5 دم ةسوم ا

 اهيطعت ة امش اوأةقائلاك نسللا هضم ةصنل اوىرهو+ الاق 18 ا هاراهتعفنم

 . 5 سس 6 مسو# ع

 او مهار م ل ةقاندلبا نم معي دحأ نمل هثددخلا فو كيلعاه ذرب مئاهءا تع كريسع ق | 1 ا ه [هقان هنأ ٠ مريع روس ٠ م1 5ثد 1 :
 6< 7 م 50 8 507

 الواض :ردالاقلطمة مهل | لعدم 1 عشت دقو نيلامف معاك 1نيل نه همام لع عر ثن دحلا

 اة م



 لاق.لاة عرس لم او هلوق

 ةعرسرك عنك رثاطلا 3

 ها سوماقلا ىفاكهناقفح

 ري

 (لم) ءاذلا رس + ملا لصف 4غ
 سس سس

 نالوت هيف هيلع نالف لس ملوقو كر هال دامرلاو راسنا ما سأل 6 ءلا سانعلا

 نا دس همامذهمسش .ئىث ىندأف هل ظفاسريغ عاضرلا ى 0 عيسم هن امهدحأ

 3 رلا ىلع للا نأ ىن * ىندأ نم بضغب قالا( ىسدنأ ٍض الا لوقل وتس اع

 1 ةلاةيدمنال توتة يسبا يللا يملا فار ءالا نا ميقا واول لعجد

 ثيدحفو عاض رلا حالما ثيل ةعّضارملاحالملاو سالم لموماملا امو عضراذا ل و

 انكولانامهسمطخ لاسقف م مرن "اش بسس ف ملسوهيلعهتلا ىكصدتالوسراو ولكم هنأ ن زا وهدف و

 ريخ تنأوانل كلذ ظفملانماذهكل ل زن عرذسلملا نين امعنللو رتب ن ب ثرعبلا اس

 نالثاذقزاوَهلا لافام اوامهلانع ضر ىأانلم لوقف ىمصالا لاه كلذ ظذحاف نلوفكملا
 00001 0 6 م 3 ض1

 ةعضارملا ةلامملا و ةيدعسلا ةسولحه تعضرأ ريفا راسم اك لس وهيلعمللا ىل ص هلا لوسر

 دححاو لكمضرا ذا ن الجرام لاقي نأ صوال ىباجزلا ماقلاوب" لام ىرب نيا لاك ةلكاوُلا
 هلعافملا هيف مصتالاماذه ورمل وصلا عاضر يملا و نوكمأل لاء اذ_ههمحاصامونم

 نوكي و ةلكاوملا نععنوكسجي نأ ديالو لات برعلا مالكن مت.سلو داوم ةظفاة م امملاق

 نوكتاماهلء افلا نألوقلا اذهداسفه_جوو لما نءولخال ماعطلا نال للا نماذوخأم

 َّى رئالاردادملاريغءاسسالا نمةذ دوتامنوكت الو هلامملاوذب ل لثمردصم نمةذوخأم

 ىو ةجالمامههساملالك اذا الودَرباحتام نم ازبخالك اذا نينئالا ىف لاقي نأن بحال نأ
 ل هام مه ع7 و

 تمدق:دقوةصااوهف 1مل رلاو ةعض را ىأتاحمللا وةحلملا مَ .: الث دحلا

 ومد 7و و

 حلملاو مو هناسلم لصدقو ةيادلالجريفبمعوءادّللاو عضرلارسكلاو فلا ماو

 هو لك دم

 رئاطلاناهَدس عرس لاو درك اوهفدتسشا اذافدر آانودسرذاابوقرعفمروكير قلاب

 نمارولقم هارت ىمحالا تلق متاحو أ لاق #23 نيغمن جدت ةروقصلا لم < لاق هيح انج

 حالمألاو كملاقي نأزاذبارولة مناك هاذ لملاقيالو بكوكحلا مل اقبامغااللاك ممل
3 

 دمعلا ننةفرط لاق عضوم
28 

 رمعلا حالمآلا فب ع مسلا ليل [نمافع

 د ءل 1 هو 2مدوصو 790- و وسو

 نام الاو لاو ميمألاو حو حالم او ةعيام وميلملا وعلم ميما 0 امأ اءامعأ ااهاك هدو ْ

 تاذو

 هتللاد_عسال هلوق ىلع هفطعءاطارم نك د الا هلوةىكورو( 'نىلدأ نمددش

0-8 



 4 (ملم) ءاحلافرح « مملال سف
 دس ندعم سس سعت 05

 | نمأشهمف تلعحاذافلالابردقلا تدامأو رع ىأنعبدذهتلا مدن نمأشاهيفلعجردقلا ||
 - 27 2 8 ها .ع 1 .

 لاق تلا نافع ئداضل ا|لسو هماعهقلا ىلههللالوسر لاق لاق هنآ سامع نا نءىورو م“

 ند ىثو اكراممامص#ىأ هيقاحوا-م مع رناكل اي 'هكريلا مضل ةحلملا ةيحاو باهل اني

 9مسو : 1 , 01 1 و 4 2 اق
 م وهقدللا ارا اللايك ريلا حلا و عسب رلا نم نوسلا اهيفرظ اذ اهبسشامملا تيل

 مو م

 لاق هلامو هشدعىف هل ”ارانمى أدمن حول“ 0 حذرين لاخو ىراسالانبا هلأ

 هل وق فهدمسنب | لاف و هيف ول ارابال اوهمفهللا طار قلع اذا م كرا ملف اسدارأ رزاروصنم وأ
 قو ةدانزلاو لضفلادب ريهن' عيت لا ني 1 ماوقنمهارا لاك لش

 وه و 8 وسر و رى م هو مو
 ن.ورع ثنبد> ىو هلوق طمس از مهما دالا نما [هدصطن مكحاواههلةدجادققانعد رح نور ع ثد لب

 شماهباكهردصّللا ثد ح

 و ورمعل كاملا دمع لاو ةءاهلا
 ماعطلا ىَ تف 1 ْنا تم لاقي ة->وامأ اةاشلا داكىد_!-نوكينأ نوديرتأ !لاقذ ةاروملا هتركذ نسل

 ثددح هممو نيعسلاوهو كوول ,هاهئرهسل ادعو ديايتزلل اهرعشدخأ اوهو

 00 أ ١ ءاعالا نمار قلبا او تامطا اون لاك عاضرلا للا و اًتطمءاذاامدلموداشلا

 0 د دق اتع : 1 : : :
 تك ملادبج 0 اهوذخأ فاههلعاوراغأ

 هو نس 2ع ء ١ 2ةةهجح

 اريعأ تعس أ دلجن نع طيسامو د مكتوطب اهم وحال او

 لبالاهذ_هناسلا أن محب رشاماوعرتت ًاوحرأ لاف للا اوذخأافموقهاعلزن ناك هنأ كلذو

 ضف ئارربغأ هءاوصىرنبالاق اهنماو:هسف تسب دق مهدواجناكموقدوا دج نمتطسنامو

 اهوا ععورلا تو

 موسم 9 / م ه 0 -

 ىرمشعمرك ذأوامامرأرك دنا 2 لا تنحالا

 ناك ام_هئهلاوقاّمسااواكو هيكرد_غواهحاصةمرعهتلاك د وحر اللا لوي لاف

 هرداو ىفتدبلا اذهدشن أ ىلارعالا نبا نأحادعلا مسن ىئاوح ضعبفتي ارو ا نبل ميقسب
 9م 92 نتي ه9 < 5 نا

 (كمنالنا ا: مك وق ردصم حفلا حملا وىرغه دوحلا 7# ركقم تعش [دا>- نمت ط سام را #

 رعاشلا لوقو .هانعضرأ
 هم . ترصم» 0 ه9 5و5

 هدااخ تداوأم ممل اود 0 امعلا نرمتنا دعسال

 نالفو نالفنيب لاقي ومامذلاو ةمرخسا ناسمطلا فأل اوقىف لملادبعس .وبأ لاك عاضرلا ملا ىنعي

 عا. 12 . 5 8 ًٍء 0 01
 والاو اهبكردغوا محام ةمرحع هاك ناد ن اوسرأ ل اقف ةمرح امه ناك اذاد_كمو لم

 1010701110 0مل 701771111716701: تل ب 7771035: 0157030011 لك 77705353612755770905:17 7+



 (لم) ءاملافرخ « مملالضف 4
 سس سس سس سمس سس سسك سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس مس سس سس سس

 مثلا ف الآ ملانغاو حالما ىلا هسسئامناةملاكو ليلة ىهو حالم ةغ نحول ىحو لاك
 س وسو 4 ع 2 َّق نر 1 00 2---

 ىل.ةعلا م -ازملدشت اوةرجو ةبهشو ضان هسفىدلا لارالا 0 ندم

 ل

 فطاندرملا ن هىسالمىرشب »+ ودخل عزان

 و
 5 ةادو ' دوت ردح هرس نول لصلا الماوس ربو تو الخلا قداص ا راغصٌئيت حالا ٍ

 ىفلاقو مانسلا هيلع نا ارق اريعبلا نمءامكلاوا ع انادي واهقرو طقساملم

 . جاهلا لاق ز علا ىلا لهاككلا ن بسلا ' نطبش ممسكا قوز كلا ىلا مانا نيبام

 كلم هضفن ل 1 مق م قالا 0

 ١ هلوقو بلضلا ىلا لهاكتلا نعد امنا

 ملا لاف ترطلالا ها اوسو برشا اراوُكتر

 لهاكلا نيبرهظلا او ءاشْلاو بيدهتلا مصشلا نم ماسلا ىلعامءا.ْطسلا سراب ىنعي

 ميلكا 3 واسلم عجل : تالاحت تساهل ف دو لاك مانسسلا تئامرععلا ندىهوزتتلاو

 لثق فالراتنلانأثيدحلا ابو ةالل حال ما ىار ءالانبا مب اا رملاوُبسارلاو مبلحلا

 لاف رلانان_سوهلدقو ليدهةغلب ةال- ذا عالملا يد مرسل دو

 نم ماننص أ لاقي ولامُدلادعبُم نط اس حالما و رلاحالسملا هيلا حالما او

 اريسب اسم هنم لاف هند نكمشإ) مع رلان لم لانا ناس اوذتنإ ريسبأ يشم عير

 انعس رناك لاقي ون مماذا ول م ةووق لبو متلا لجلذاو ريغيلا ص اول يلقلا نمسا ململاو

 اور هلو ها نمو الدلغتنعما مك ىف هقانل | تلموا د أو مولاي 1 ؟اذا كلذكو اعوام

1 2 

 0 مليش #2 انداز رثك واح اهيانْكأ درولا

 و ه-: 8

 ىل اع نمش اهيف للممر وزو

 هم هوه س 5.2 ىهر

 م -نيلح رلا فوانمسأ رلاىف 3 ةيياش رحمه زاجدرو
22 

 لاك < نيكو قالسف مادام « اقام اهامالسو ني عنالا اهل مصمال لو ةب نسىأ
 هر سو

 تدك لب الا تلتو نيعلاو تال لاف قيرامرخآو شركلاونانسللا ىفُمسلا اد. املأ

 انهباقلل ىرأالو هد.سنبا لاك ئارعألا نب!لوقوهو ثنمم ىأ تل نءبول ةموهلدقو

 مات <

 ا لطمو تنعم ىأت لكثك باصات وتم قةسغلا ا فضلاةقان |تكمىر ًاولافاهحو

 « مسسسل

 ردقاا



 لميا 1 ا ا ا ل اا شا ا ا اتا م حا

 غ4 3 ءاللا فرح ب كن

 رعشولءب ناك ناين وي بوت هلا سلا ىلا 1

 "ا ' .٠ 23 4 . 8 0 .٠ ا

 دشلاةلملا سلا فصوكاذإو سش نمن وك. دقو تش نم سل ةعلخ نم ضاس هم ظ
 0 0 . .٠ ا هوا اه ْ

 7-5 دس ىه يوارلا 589 س © ب نس

 اسالواذأال مأ 3 انا تلى دارج 2 ايون أت سلدقرهدلكل .

 رعش مع | و ا وة ١ وثدبلا 1000 رس هن وهدد اوسل نأ اعهسضاس .ىذل اوهىل-ق و

 دقو ضاربلاىلا برْضَي تح قرولادش *اةلتاولا .بلاواعي ٌصاينء و :لكوناسنالا نمد_بحلا

 مق سس ص

 نيلالمة وهلة ضابلا لا برشن تحت تشان كهل طسأو مادام

 قاطااةعس .روناستل اكو ف مستكه نو

| 

 ونال وسل ا سابا يصل الاع

 القرترمملا جشبامللا ب شنان ئقءافرلاتفنوس ١ ريتال

 ديدَحاَسْئاذاَدَسووَد * ىوقنألئايَقلا لعد

 ادمان وتس دورس نتا 0 اوه تفنى ىأ ىلوت ىد- هلوق عمو لاق
 3 1 ,و 0 0 : 3 5 10 0

 ع راقلامهلاد دوم اهاولفل_عح هناقدومانل ىورنةدوهشاهلىكو 1 وبئاكلاةعراقمىلع

 ىعمةرح ”هلا ىذا ناملمو اهاءلغت كلذوا معراقم ىلءدوهش ؤو.سلا نآدارأاهلىورنموأ

 تيمكلالاق مثلا هضاض اللد

 و دعو ود ىهوو ,

 ١ بش مو.لاوناملمو تاس 1 اهيونعلاو قاف الات سمأاذا

 ىرذزالا ملثلا ضادسا كل دب ى 3 ىاثلا نولك ُناَمو لزالانوناكليفودلوالا كتاكيت

| 

 0 ا اىاللا نمار ولاب 55 ا
1 

 سوس و7 30000 0 4 هل 7

 تاسالا ننسقو أل اقو ةيلجملا ٠ نموشو لوط همح ىف ضب !بنعلا نم

 5 * م0800

 اروثنيحةيجالمدوقنعك - ىرام يدا صلافجالدقو

 ا

- 0300 

 طرض لا ىداجيناحلم ولوق

 اهصتقو مبا ارسكبلصالا ف
 ةراشااعم ظفلاهقوف بتكو

 كاذكو نيطبضل ازاوجىلا
 "اهلا 0 طيسض

 نايدشو دكلا لعدم

 امان ااهرسسكو نشلا مخ ب

 ويعم 3

 رعاشلا لاق صب أىالُمبنعهديسنا ْ

 0-7 ع و 2 سمو
 بلش انرعو حالم اممم هرسجمل ةسطاعمقلا اح بيجاعت نمو

 * ساس م

 (ث برعلاناسأ - 61)



 2 ف 2 اجا 4 4 0 00 ا ناك اي مخ 1

 00070 تر + ملال 3
 همو 1 1 3 2 ع 5 -
 ةأسها تناكوةد ربو ثددح قو فارشاو فد رش ل مو رع ىف نعال ماو حالم ميلملا

 ع -و ء 1 0 -. ا 0 2
 ىأة حالم: رهاتناكو ىرم د زلا باك قو ةغل املا مشن 6 نموهوةهح الملا ةديدشىاهحالم

 بيذّملا 0 ًاددشم لاو راكو ريبكومارثو ع 7 يو لا لاو اا اذ

 وس هع <
 ملم اولاف مه“ 6 ىتحةفصلا ودير مهو للا ورهف ماولاو ع نمسح

 رعاشلال اق هّسحاام مهلوقردغو رخل غل !نماورغصبمو

 روسلاو لالا نيبءاملو هن 2 النو ءانالزغ مسماما

 تئجىأ نيس.نععتالفاّتَكمأثمللا ةدملم ةماكبءاج مودل ةملكلا هم لاوَةْخُملا و

 له ىلع هل تلاقاهنعدللا ى ةردثناعش«دحقو د ا

 اول_غارانلا ىف لَم ل ءاهردرشلاف اهحوز عتامااهلاولاةتح رخال فالح !اك حانح ىلع

 ىعتاشرث أ ىعافاسغا اهلوقو ةحبشلا لق وةسلملا ةماكل 30 ةرنللا اوءاسملاءاه رث !ىع

 اذارذقلا ةلمسدلا ءوكلاز وصنمول ألات زوجيال هنأ هلعألاهوتراهب اهل ثدى ةملكلا

 ثرداحالا نم ءلاةد- -او مذا عم اعيش اذار ,ءاشلا 0 دا ا

 ءادأعلا ملاورلعا جماد ملا ع راخالا نم ممل زَكاو خلات علال , ىمدالا لاك

 ىأكل نب نالفد نع ىتدةنأ بح لاقف رخال لاس يذلا يَ ديزل ,ىنلمأو

 هب وسن ضاس ناولالا نم ةكملاو ضام وداوسٌول. الا 0 ملا نيرو و 2

 لمأوهف داوسو ضاس . هسف ناكهو حبو فوصورعش لكوءاطم الاول أ ةفصا اودوس تارعش

 ندم ن يشكبَقأ لسوهيلع هللا لص هللا لوس .رنأثد دل !ىفو ملا اوت ملا نيب لسأ شيكو

 هشىذلا لا امهريغودب زولأو ناسكلا لاق نم ن يشكي ىت بيذهتلا فو امهحذف

 لو ثددحلافو مارس شكلا لما دقوراك [ضاسيبلا نوكيوداوسو ضاسي
5 
1 

 ضلع عا ناس دون لاك اسيل ا د دسع ثددح هنمو هلوق
٠ 
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 67 هلح1وو لج #2 تاتا اوقْن 3ك ةأع

 و سوى ١7 0 9 م 0 رع سك

 مق ندااج طرق 3ع لعق رو ديت ناك

 5 تع و 7 50 0

 تك لوقو لاغا هيرب واجنول سسحن نضل يدل اهغاك لوقي تدك !!نالاه

 ةل ا ودمتدو هه 7 هور

 كلذو لانك ام ةضفلا نأدارأو اه ّمءقرىأْن 5 نمل ةلاتسفىأ اهعطرق و



 كور (مسم) ءاللا فرح « مملالصف

 لاقل ل رقهنأ بلع نءىرهزالا ىورواغجباممب رسفي قانعالاو قول باسم قفط ىلع . 0 َه ًّة 5 00 5 3 هم< < رم
 و هد »و
 لاف لاف دنع وهس 1 هلليق ئش سلاف وسابعلاولأ هر 81 ًافاهملع لزع رق اهصسعب درطق

 حاجز !لاق توفر ءرعزالا لا هيد بدستناك امنالاهقوسو اهقان 2 أ برضي هريس غوءار ملا

 م طع :ذ تفنذلا نمةدوتلا لع الءنال كلذ لت احانأدقوالا اهقانعأ الو اهقوسب رضي لاقو

 هنناركذ نعال اهلشَش هيمي دل اذهولاك هدم ءاملاءاهقوس داهقانعأ حسم هنام وقلاو لاق

 ا كلذ مدي ناز اجوركم سلفهللا هحانأ امواركنممهد_ءناك اهاتقنال موق كا ذلافاسغاو

 هلع ناملسثد د>ىفو رثالا نسا لاق تقولا اذهىهرطظح وهتقوف مالسلا هماء نامل سأ

 ىف .سلاب هصسضلاةباهقرعواهقانعأ ب رض .ققانعالاو قوسلاباكسمقفطفمالسلا

 ةمرلاوذلاكو هعطق فلاب هكدهوهن رض
 وهو: 7 2 7 7 هو

 مسعو ىداالا تاحا سب عامت #3 ةص.خر ىهو مامست همامسمو

 #8 و ل اع ع : ع 6 27 يا - ع 2

 ل لوشأ ١ ةالملا ع امملا وا ١ حفلا ا ا ناي | 2

 حاسفل او حسسسل اوكتيغي رع لوما الب هىذلا مس اوةيفاصصريغ ولها اودرشاعملاو

 6 >2 و

 ىلامعإللا لاف ءاج ثمدح ع نمّكيذكيمرثأ أقدصيالىذلا باذكلا ليقوثيرخت ادراملا لاجزلا نم

 ىلارعالانبادشتأ بذكلا خاسملاو همة باذكلا ود
 وس < د

 حاسُقلاو باذكلاوكذال #3 حام الار سائلا لعدق

 شضءلور ص ٠ىل ملت دب نوكيلب وطىوق مُصَصدنأ الاانا عش راَححاسملاومَسمنلاو

 طباع لرب ا نملنام ىهرل قوادة -آاوءملا ىنوكي ىرهو الاكو دنسلاراهنأ

 نردوك قل يساملاو نذالا نيبامناسنالا سأر نمسا لبو ئثبالو نهد

 لاق هرعش بت | - نم هنذأىلا لجرلا ُديهملعٌتهَفواموهل قون وفاملا

 دى © مه ع اه «و<- 6 0-

 اهلالخم 4 نيراددل مى 031 لخيههسأرىدوق حاسم

 تسمم ىهرعش لاقو الا ىمصالا نءىرهزالا ححاملاديعض وم ماسلا لدقو

 لق 00 000 يدع سارعت د١-ؤو سان كلد>ىف ل أرع_ثنم

 ىلعتلا مث .هلاونأ لاك ةيس |هتدحاودام لا ىسقلا ٌمئاسكاو س ًارلا ىناج رعشو بن :اودلا ىه

! 8 | 

 )ث برعل !ناسأ 3 60١



 رسك-ذبلغهلوق ىذتةمو

 ىل_ءهعج نوكينا خلا
 5 جامو جاسم

 الاك اك اهرمكو "احلا

 لا ءارد ل اوءاردكا_ءج

 لير ما هررحو

١ 000 0 2 0 5 0 38 

 (حسم) ءالاىرح + ملا لصف 4
 0 دع لل ْالُلْت[ت؟؟؟؟ ل 2

 ىفمو لاجدلا باذكلا ميسااو مل هابل .ةكل د» نفع ل تاور لعل

 1 م ىعبواممرص نأ ن ءهحوس*هةعنالادسملاجدلا

 ىُلاجدلا ميسملا و يدل دضو قيدصلا م ىهنب ميسملا لاق هنأ مهلا كأن ءىكورو هاناانركز

 2” 0 0 لاذ رضاء هان ًانركملا هللا 0

 0 ا هر سا ل ل

 مو

 لاكو هركت أ فنيعلا جوس. هنالاجسملاجدلا ىمنو ةكربلاب سسمهنالاعهسم ىهساسمنا ىمسعنأ

 1 ه.ديسمهو انس>اكراسسا قله قلخىأ 00 هد .يلادشم 75 دكلااهنا

 51 يي ري ٠ و 3-5 1

 ع أو حقو مستو عيسمو حس ءامياذكل هدي

 و 2و سمو 59 838م8 رن سام يمه 5مو نه مي

 ..ناذامنايذيكوأ 5 حدناب لدجوأ ةوفاذ 5 عيسماال

 لاجدلا نأوىدهلا ميسم ىسيعتأ ىلعثيدملا انها دنا زكف ةلالشاا ميسمامث يدحلا قو

 لاك يكسر ونلاجدلا قديدشتلاو مملارمس م دا ضء:ىورو ةلالس لا ميسم
 مث سد

سان ءىورو ىش سلولاف هوشىأ لح مسمىذلا هنا ميهلاوب الاوريتالا نبا
 لاقل اقر َرع

 لل انما مذا ةيعكلا دنعالرملنا ىلارأ ل_سوديلع هللا ل_صدتنالوسر

 1 هك ع 20 157 9
 ليقفهنعتل سف ةمفاط ة نع ان 3 ىعلا نيعلار روعأ طاطقدع لي .ربان أاداو لاق 9 سه نب ميسملا

 8 جو<

 مسمالاث يللا لاق و ححامألا عجب او ىو_ملا ضرالا نم مسسمألاو ل _.عف ىلع لاجسدلا يسم

 ءارج ضر اصلا ور عون أ لاقو ىحاسم ضرالا نمءاصسسملا عجبو سامال اك زواهثملا نم

 عججاو !هيفتابنالراغصلا ىَصَلساٌتاذةيوتسملا ضرال اءاصسملاوهدمسنبا ءادو.لاءاحتولاو
 5 2 و 0 هس و سدى

 نمقي رج ترم لاقي ءارغلا لاف حسم ناكمو ءاممالاريسك.:رمسكسف باغ جا سمو حاسم

 نمةعطقءاصسملا ل مننا لاقو ٌتامناا اهطسوت ىتاا ضرالا ٌقدركاو نب راكم نب ضرالا
 و ةمرزك م ء 9

 ا املا ىلا نرشت دا طلغ تنالورصم اهف دل ىدملا ةريثكء ادب وسم ضرالا
 و 3 صا 2 وع هم و هو ىلإ ه <

 1 نا 00 هم زو ة-

 ا ههسعوأ وترا 1 ايضا ديف د

 65- ممم م 8 -

 3 و اهدكن انما دم هوأ جم
 هم #7 و 07 -

 اند لم 0 ا رئاسسب مسا ه2 م



 ا (حسص) ءاملا فرخ « مملالصف

 رطل هلم يوسع 5؟وهم 23-2 م صرع

 3 ر فرط قذرملا باصأ اذاو اديد_ثاكر ءكرعي نأرع-غن نماطإالا نقرا سا 1
 1 الو -و-

 لطخالا لاق و حجر عسبم م و5 د هرالا 00 يطيق سياواسبم .ةدامدأفريعملا

 00 ا ع اوس اودسأ ىلا دل سل 0 00 ل
 نيدسل الأ حو كدي تءاجن ا ةنعالملاداوف لاق مسوتلعاتا ول

 ىصخوءاصمرلا ى ا رماد سألنا املعت د 0ومظعلابو ا .أ1تزآىذااوهر تلا :

 "لباقدحو سمد ضعو باقعلا بنذ فرصقو ص اكد حسملاو هريك اذمستلساذ حوش همر 9 عل << وهم

 ىلدىنلا ةفص فو هامل نون مقتل اذاءاستشترناو متاع ا ّ : ٠

32 

 امهماص ًاذاّقاقالورسكتام يف سي نان ناواسأما م أر نيمدقلا ميسملسودب عدل 1

 سبل يسمو هَحّولا وسم لحر دما يدستل نكيرلاذا ىذُتلاءا هسة سهاواممءاس ملا ْ

 1 0 3 5 5< - 9 ع :

 هنالك دن حن لبقو ةفدلا هد هىلع هنملاجدلا عيسملاو بج االو نيع ههجبو قاد #> ا ىلع

 ىمعسم و د_عوتأ لاف كلذوو لاجدلا ىعسدي وروعالا عيسملا ىرهزالا نيعلا جوس

 اهمون ّصرالا لبالا تديسسو هعضوم فروك دموهو ة_ءاداصل اوبهذاو سا ١

 ىوروىرهزالا لاق مالسلاهيلعىسيعىعسيو ٌقِدَدَصلا مسكاواديدشاريسا يفتراسكأ أد

 : 1 : عدا سام تالا
 ناك اذهل_ءاولافاذهن روقرعي النو وغللاو رك ولألاف قيدصلا عسملا نأ ثيهلا ىبآ نع

 مالكن د مر اقع الادولاق مالكلا نمسردامف سر دف نامزالا ضع ىفلمعتسد

 كلذ ىعمل قام معو اةسبن ىلعهللا لص ميه نب ىسدععيسملاو هدم سنبا لاق ريثكب رعلا
 هدبب مسي ناك هنالك | ذب ىعم ل قوز مَا ضرالا فاصن اسناك هنالدن ىعم لو هق دا

 ىلعناآرقتلا ىف ميسملا مسا برعأ ىرهزالا لاق هللا نذانهيريمق صرءالاو هك الاول _هلعلا ىلع

 نى 7 و ع ص م7 2 م ع هسا 2 3 0

 ليست او ىدوم هلص او ىسوم لقاك ريغو برعف انه ثم ةارؤنلا قؤطو دج

 م 3-28 هس

 ىسع ىعنرمث لاقو كرست لاحدلا لقب م ص نب ىدمدع وعل * اسملا لشق م جسد 5

 ىوزو شي وأ نرأل هنااا ممسايعلاونأ لاقو كرا وا هنال جيسملا

 سأل جرلا م مم ناك هنالا بم ىع”لدقو مالا ةهاعادددس . حسمال ناك هنا ساسبعنا نع

 م -هوع

 ةماكب ىلاعت هللا يضل طا نمحرخ هنالادعسمى مس ىل_ءقو صو اءإ-_ترل
 م

 ةمككل نول دملكلا| هيلا قل هال لكما دب اهلا تروصةموأ لاق ميسملا هعما هم :

 2 ! ا
 مس ا



00000 

5 

 (مسمأ) ءاللا رح #2 مملا لصق ا

 ع 0 7 تي 22 334 رع 0 و 5

 ىلع كد | 10ص انكر لا ببجتااربغ اماذإو ءاطعا «عم سداولوقاا

 س جم

 هسديسم حئرلا ن مكددمحو* ءاما- ا ةاسلا ءىدملا

 9 تسد م مهمل مىوم م هع
 | اطلس هورودناعنأ ايارملا سرق ثد دحقو هب و هم ختستو كتم مواسي سم هد دع

 اك

 ىلا مكر أو مكسؤرب ار او كاهز فوكو هد-طج ف رطل وهذ عبارتلا حّسمدي ربهنازيسم

 ضخ نمتغللا لهأ ضعي لاكتو ل َقلاعْنلاو مسا نارقل لزنلاقف باعت هرم ف نيبعكلا
 هنلاباك ىف زو<الراوما ىلع ضف ىوهناا قصءاو أ لافو راوبا ىلعوهنم هتحاحرأو

 .لديامتولسغلاك ءارقلا هذ ىلع مسملا نكل ورعشلاةرو ضف كلذز وامغاول--وزع

 زاجاكنيبعكل اىلاهديد_ : ع ل سأ ٌأرلا حسك ان اهسمناكو ل ل>رلا ىلع مسمملا نأ سغ هنأ ىلع

 كلذكو تارا ىفديدحت ريغب يكسو رباوص سماق ل_وزعهللالاك قفارملا ىلا نيددلا فديدمتلا

 امآو نياجرلا لسغب>وب هلك اذهفديد_تريغ نههنم مكي ديأو مكهوجواوكسماف مهلا ىف

 مكعوجواولغافلاع هناكاريخأتواسعد.ةةهمةنا امهدحٌني-هجو ىلعو عفوكلحرأوأرق نم

 ال وهوضولا ن وكلا ومد ةفوكسو رباوعسماو نيعكل اىلا كلج أ و قفارملا ىلا مكيدنأ 3

 دقني .عكلاىلا هلوقنالنيبعكلا ىلا ءكلجرأ اواسغاودارأ هناك خال وق ه-ءف وءوث دعب أ مسش

 رعاشلا لافاكلسغلاءوسش وامعصو اك كلذ ىلعلد
 ه7 289ه يسع

 ارواقتسا داقسم #3 ادق ِورَتملا

 ةداع 5

 لاقي يثالا نبا لاق انزع تبدحا ذو احترالماحواغم_سادلة ثم عملا

 انلخ ؟تيلا اكسال ثد :دللاىو الس وديلان اسم ْن وكيجتملا وحس دقأضَو وادا ل حرلل
 انس

 رسعك 7 0 ”نالذ هوفاوطللاه«اراصفن :. كع رلا مسمتددلاءىاط ن منال هيانْمَط ىأ

 نموا هللاىلا برع ةنأك هن دايعوولضغا هي سس نالذو هللا ىلا ههبرقتمف نا ديالا ىلع م هيول ا

 بهذ ى أك باملذءهنئا سم ضي رملل"اعدلا ثيدحيفو اوُقَكاَضتفاوعبات اذاموقلا ماو

 2 20 يإ 000 ع ىكدتا © 3 2-2

 نطاينيد تلا ىدحا نطان سعد اوهلءقو ب روثلا ةنسْشُحَن همك لآ ناطايقارتتحا سما

 سب دة هم دى مدر س #8هي. هوو

 بدصل : لحرلا يتكرر ىدحا ناك اذاديزوبأ ١لاه مسمدقو ققشتو وشم كلذ ث دحمف ىرحالا

 89 ل

مماملاو حبلا مسالاوءاصنرءاصسستأ !سحاو ا كلا مسصو اقسَمش ةثملسقىرخالا
 نم 

 طعاضلا



 (محسم) 4 اللا فرح « ملا لصف
 00 ا ا ا 2-0-0

 0 نوم 6-0 َ 0 هام حج

 ىاوعىطملاداضءأو اف » هن4ةفاثي د ىادجأس هاو
 سم اص

 ىلمقدقو لماوعلا اذه ىناوعلاوهب رحتي دحياوراستدباحص أ نأدارأ )١( رراستلا سهاوتلا . 3 9 ا عا اع | عي و 0
 0 م ِء 5 2 سرا - ساس 20008 0 3ص ِ 0 70 20

 تملأ امل هنا ىنءملاورطملا لي_سأاذا باصسلا كلذ كو عمدلا تابسأ ىنعم اه نيعلا ته

 50 م. 5<

 رخ الالوةك اذهوى ل !تيذقءاكنلا مادة امو هيدقامم اك تراصفهنمع
 دس --2-هعو 8 7 7 . تورث ا 2

 اعماةلمسا لذا دعب لها نع 35 اهترحرالف ىلا دعتكب

 0 ة ءءء

 ديزنبىدءلاقو رثك اذاعمدلا جورخحرملا ره لاقو :

 و هوس ع 2 5و ص و2 2دم وع '
 رود هن اك اصمءام لا بوس حس هلي وح ع

 عمدلا ر رك :و تح اهو تدل سؤفاناح ص هت توكل وءاكملا ةعذ رس ارق نال ا

 | لاق هه دددلج صو سذاكملا ى؟ق واحلا ()ابغلا نمهاَقَماعطلاح ضو
 »م 8 هم هه و © نس

 . وسو

 حر ةغودمامتاملب 3 ةطونمىوادأ ى ذل يعر فترس

 - 2م - يس

 ة-ةلعم ةطونماهلصاوس ى_عبىوادأ ىذاطق عاج ىف ىأ لغرف تاطق نسعي ترم هلوق
 5 ذدسوو) ) سود هس ” سوو 2ك

 اهزورخ لت ىدءامال_ةدرراملو !ةدازملاد> وتنام رقلالءقورحتملا عضاوم عب اهتاملب
- 

 2 8 ممل ا ا 2-0 1

 لاقي وناملا كل هالةح صدا صو ةندنحونأ لاف أباح ص تح دقو ح رمل منسالاو صتسشتو

 ةيرقلا ب ييطتممب رقلا ىنارعالا نبا ئئاهتمل سمو امنويعتدسنا اذاةدازملا حمم بهذدق

 ءبل» لكم . 8 همس# ب. 000
 اه المن اةدازملا 7 رسعل-ء>ممضعل واس 0- اوهف نيط تدمطا داق يس و || ردا

 7م ةءج او 7. ايي 0 0 ا | 1 .٠ 0 ٠
 وهواش رشهن رقلا ت> ىمواهح م كا ذفاهتافتنا ليقامالسرتكب واهزورخ لد ىت>ءام

 ل 0 0 عيرس ا <

 (م) لاف عضومحارملاو زرخلا ويعد ستلءاماه الن
 م ا سس س ير 3 هم م 4 2

 قايم رق قنامحانا + م -ىد وح ارملاباكرت
 و ا األ 2 “- م 0

 33 م هم 3 عمو م كد كد

 كسلاو ىلارعالا نبا نع اهنمعب ةقان جنو( ؛)ىفاريسلا نعجز امس ىهو

 اس سدص اة مص و َك ه» < 9و سو - 2

 ادسجأاو نيالا ىلا كس شت ثنا 5 هنك اسىهو تسمأ دق ج ىلابام

 7 ١ هل و ههماض 22 0 5 لأ لا ال .

 احا مواحا لضواح له ح زد ح ره دا ض.قنحزم لامك او ةباعدلاحزملا (حض)

 ا و 3 و مث دم مب ب و و

 ىحةفش>اناىراواضإ | هد ارماو مضلابحازملا مءالاواحا لهودحرزامه-زامدقو ههدحأ ضو

 نارا اههو هحيرامردصمرسكلاب خازملا ىرهوملا هّشَرَع ىنععفلالا عطقب كَمرَك حرخأ
 ظ ( سم ءاضغبلا عسبط نم نوزيقملاءالشنلا بطن م نوحراخلالارلا نهحزملاىرشزالا / ا اي : وب ا

 1 تال ل00 10 2 را نال كلام 53 هلع همست ه0 حمم تحس ههه هم همسه مص هيو سم م عسسل

 زراستلا سهاونلا هلوق(١1
 "هله ا نيسلاب ىلا نءّلا

 ةدامفعقوو باودلا ىلع

 ةراشملا ة.ىهاوملاسهو

 هءينص* ها ًاطخوهوةهعملا

 ايغلانم هاقنهلوق (9)
 ه-ترشو سوماّلاة رادع

 ماعطلاة.,ةنن عيرقلاو)

 زئاسىفادكه (انفعلا نم

 تاهمالا ضعيفو مسنلا
 انعلادخلو ها انغاآ نم
 ءامفلاو ”ةلمهملا نيعلاب

 ءايلاو ةهعملا غلاب ايغللالو
 فن ساج ندد لوملا

 ةهعملا ني_غلاب امغلا هلعلو

 ندئلاوناوزلكوثءافلاو
 هريسغو دحلا هلع صناك

 م26 هأ ررورظلاو

 'رلئاكل انكر تلاع هلوق( ١
 6 ىنايعلا | هللا دمعة ع

 ىىبصم ها توفاف

 قملا ةقان ىو هلوق(؛)
 ةقان مسا ىنيهو سوماقلا ٠اس«

 ريماكربب ذزلا نهللاد_ع

 مدفع يرتك ها رعاشلا

 ى :ومقل ا اههفورل اهطيضاك

 سوماقلا حراشىل-ق:

 ىلا ةط_سامملاحازملانا
 كللتاة هه لدرافلا
 ةيدآثود فاطعم_سال و

 هةروسالع رض وج
 مالا لاكدقو ب رخسلاو
 نءحور1اوهنمراثكالا

 داقولاو ةءورملاا لدا

 ضشتلاو:رخاتهراتلا)
 ها ةنسلالخم



 0١ يا ا + ٠ يكف لأ د ون دو دب ول ايا فحم و ا و
 1 ااا 0
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 (حرم) ءامللافرخ « مملال صف 0
 8 سد و تول < ىاهة<2ء 2

 رتضتلا حرملالمقو ميه ار سكي حارملا مسالاو هريغ هح مآ دقو هردقر واج ىح طاشنلاوح رفلا
 رطملاو رشا رك لقوالا تعارههتمىأاح رم ضرالاق ش.مئالولب زنتلا فو لامتخالاو 5211 د 2 صرع 3 ام عم 2 2: 2 َ 3

 مم ضس لد )دموي
 انصح ىهدقو نوحرع مذ ةكاعغو قطاع سالف 0 9 7 اعىلا.ءثهلوقدنمو

 بدرع وق موكل شديد شن صو ىجا صو جرص موقن حم لبدو احا سو
 و 2-3 س سمن تر - هع

 لاف ةحار ةناعلت اة خداشلا نبا معز "ىلع ثد د> ىفو طشناح سهرم كسلاح حو رمسكيالو

 0 ةسغلاملا ه مش .[نموهوةدئازءاتل اوةستللاو طاشتلا اوهو حملا نموهرعثالا نبا

 و صاع ا 4 2 1 رص وى س-

 حارمةقانو ةكلادخ رعادقو طشنحارمو حرقو 0 5 رو اهلا
3 2 -25 - 

 ةقانفصد ىشعال لافو 3 جزاهم جورجالغلا ىو د لاشك ورمو

 2 رك 5 - ”5

 لاقرالابر يجمل |ىرذت #3 زل طبقك ةرح تح ع
0 

8 

 راع اع ءانالا حرسماهنال كل ذب تدعم ردنا حورملاهدمسنبا

 20 3 ا 2. و

 بودى الوقو د حوص حاز لادنعراع نم #
2 ٍ- 

 و 2-و -ٍ 11 ةورى " : و.س.ظ م 5

 0 ويميل اذا اه 00 راقعة1انصمهفقصم

 و اق دع مه 2 فير و 20 5 م6 ماك ءو «

 اهوملق اذااسع اهووار حر ع حو ص سوقوأ عم رمش ن نمحرع ةروسوس ًرلا فحا ماها ءأ

 ١ ةس توه موو وسوي وم و هوم

 ىرشوآلا "010017 قات قرط بردا لوضع مولا اهلامالا ف جرت ىلا و ملدقو

 مث م ع تنص دك و

 نءالاه باص اذاىنا نوح هيمو مهسلااهلاسرا نس نماح صاب ناكح و ص سوق

 سس وة ه2 2م 2 95و 7 هم

 را ع ضادشولا 00 #4 هل آاولوقأ لرقم

 ى انما لاو هبصرةدوجن مسداوهو هكا مانو اىرا دا ءالعإ اًيورعوأ

 قاواماذاى اول 33 وقب اك دصو ص دنقلا ٌٍبرصإ دئاع

 2. و 4 2 ءوم 2 ا 1 1 مسموع هد »ه-

 تالا ضرالا تمور هلل فا اذاورخ لاه سن غتلاة لك ىو رع

 ضرالا ٠ نمحارهملا ىبمصالا رطملا اهدصي ني-تادنأ | هع رس تناك ذا حاردت ضرأو هتجرخأ

 1072 هه

 د ااناح صنيسعلا ترسو لطم حرت حرس عرزلا حرصوا هتان حرس ةنس تاس ىلا

 لاك اينو

 هصو7 2م يف ص تأ

 ناح 1ك[ فرغالا ةخاحامو 5 هبتحهدقنيعلا ىفىذقناك

 هبة وئدُا ةغان |ىلا بسس .ثيبلا اذه ربنا لاك تق اناح مْشحرجلبقو

 سهاو



 4 (حص) ءاخلاىرح « ميملالصق
 001 ل »ا 8

 ةغاهنطن حدماو تسد 0 نملدبلا ىلعهارأ تعسنا تحدت ص رالاَت دنا ضو

 اسر وفد ىعا ارلالاق 0 ل #4 اوت د عسناىأحدنأ ىف

 ا برو اَحتردادزاواه را 00 ك0 سكعلا اهانةساإك

 - مووع 0
 ناو ىهوتأ رما فصب كارل عسشلا كربلا امرها 4

 نإل را انف در فصل س د أوى ةرقلا هئمبلطت و ل 1 .ةهمأنوكب هاجسهفءاوهرز در 6 وه

 هلق لاق ”الذإو هّتفاسض باطتةأ سها هّتقر 7 ىلءلديهرعش

 ارسل

 اهدنا و اهلاوماهافح #3 رس ماا منأاش هرعالف

 و وو و م >2 -ٍ 9 5 هدص

 اهدوكرالب وط فامضأ دق او * ى :رقلأ بقت : اراناهلامعؤر
2 - 

4 ٠. 

 اهديرتال تااشيلا ثعارأ د« ةناكانالا ى دست مكااب
 2 د فاما نيل ٍ

 امهادحا تديعس ا ىثماذا نيد ذفلا ىف ءاوتلا حملا (حتم) قرع طا نبل س دكعلا و

 ا صرع ينتادمدمع 7 موس

 هاذ ' ْتِحْدَمو اهععسأ ىتحابوتلاوماذ فل َتكطصا اذا ادم حد مل جزلا حذو ىرخالاب
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 تود "اف ناونحلا كو #3 تحذماننبح اصول كن || : رعاشلا لاق

 سمس نيم م لا

 ص ص سا ت2

 ليقءاذفن تك طصأ اناا اتسم لق اسست :ينلحفلا أمل 20 اذا ىمصالا

 سام ريلو ”و ماض سرر يوضصمص <

 ىدعالال اه ىشماذاءاذفن كطصت ىذلل حمد وحدملا نيب حذمأ لج .ر واحد محد هحدم

 همم © 7 9ع 0 3 و

 حدملاو يف لعش ىلا 1-0 مويعسر امةدوس مول

 نمعرح هنا ل_ءقو دا الا ف" رك اهنأد حد ارمسف هو هز عأق مدع مام ىلعلوسشامرعشفا#

 ه و 95و 5 9 همم 5و

 حذمأ )ماهم تدشك ىدس تدخال تئشول ةكعوه ولاه ورع هلئادمعثدد->ىفو مسا :

 رك و ىئاملا نمناذَِلا نصي نأَحَدلا لا درادلا هنمحي ذك ىذلا ّناكملا أطأىت>

 ىذلا عضوملاب رقدا رأو ادمحد م حدملاقب كلذكو ردع نبا ناكو لاجرلا نم نيعملل صر هرعيأم

 اهقائرأتق ره ةمئاشلا تنمو اونا نيامقارتح احدا لرقومسنم جرت

7-2 
 م ص ه6 #7 ه # © مس

 :: ئذلاب يذلا كد نأ 3 كالو هنمتقتشتلئيذكْاذاحد ملا ةيسْخ حبو

 8م 0

 م. © م

 ىارلا لاو تغؤفتنا هنريصا ت3 موةص اول ل دادس ققشتمف

 #8 هس همم و ه تمس َ

 اهدي :رواصشردادزاواه :رصاوخ *« ت>ذدسدكعلااهانيةسانإف

 8 ىرع © س5 مد ثم و 3-8

 ةدشحرملا (حص) ١ قرلا نمت دهسا ىاهنرصان ادت رشيد
 انيكك مه شعم .

 همج كو

 ا



 سوماقلا ىف ىذلا خاوهلوق
 - ىأ حاماو جما

 حراشلا نكلام مفنوكسف
 ثال_: نوكنف انهامّرقأ

 اضيأ دحنادازو تاغا
 ضرالا ناسك حاجا
 حالاو ضل ةليلقلا
 جدع و مجالاك ني_هسلا

 اندةأر لا تعم و ميكن
 هيكك# هيرتك هأ اهعضو

 ه اقع م <ه- 7 14 ا

 (عدم) ءادلا فرح ب . ملا لصف 1

 فائمديعل اهصلاخ ملا * تةلقافدةخم ل شل رقتناك
- -” 

 مهانصاخ انا ىلاعت هلوق هنمو ة.فاعلاكردصملصالا فوهفءاتلادهصلاخ ىو رنمىربْنبا لاق

 ةفاضالاءئرقدقورادلا ىرك ذمه تصلخ نا.هرب دقت ةصلاخي :هلعاف ىرك ذفرادلا ىَرث ذةصلاخي

 ىفام ضلال همني لاعتو هف لاكش الف اولابع صل ىور نموردص م نيتءارقلا ىفىهو

 لك ىذلا صالات غلاوءارهذصل هما لاق ن «مهنمولاف خلك ضرب ور ذصأ نمهفوج
 حان ل جرو غول حاحلاوجاملامترت_كاو حالا لك ود ىذلا ضمنلا ضايس/ لاير عو أ
 وهوه ل_ففالو همالك,سانلا ىذرءسيذسهتلا فو للا نودلوقلا,ّسانلا ىضرباذك
 مسح أب ردن الاف ءاحنبأن مْ 3ك هر 1كقدص»الىذلا باذكل اوهل_ءقو دوذكلأ ١

 و 8 ومو سد عموم

 ' اختو حسمت جرو هحاح عمي باذكلا لاقي وشفخالا باطخلا أن عةماكلاهذهاوور

 رك لي ىو

 لوف وه صاع ىب نمال تر عوسهنا ٌئاسكتلا هز و ىنامعلل لاق ل. قمض لق و لدتفيشفح

 هبدوم صلخ اذا ل-رلا حت ىره زالا ل قناانل لادا .٠ 3 6 4 بام 9. ع 498 امل 2 ع امي .
 3و سوم سمس اضع م2 - -- 004 0

 هد _عهحدموةدحأ ودحر متحد ملاعب" ءانثلا نسمح هو ءاحملا سكوت «(عحس))

 ل 2ة ه <

 معيدكاوهوحدم عدباو مسالا ةَح دملاوردصملا دما نأ ميدعا اوبض» لولا ذهدحْد موحد

 بب وذو لاك رار ورا فاقرف قارخللا عيال جالا عاب

 2 سه وص - و و2 <77 همه

 عبدامالا ىلا اّنك ايأامحأ #3 ار لاب

 2ع م ان

 اقلاع لا ا اتا تتسلل

 اًذهنمَد درو رض هس ةرسشنم لو اوه نأ هةح ناك وثن 00 ارسشنم قرشا هرمشتأو

 54 . ٍِع 0 ع
 0 1 الا تالا 2 مالدره بطاقم هناف كنون اامح اهلوقاماو ه>ولا

 5 هس تمةسلد 39 ةهءو

 ميه سأبلا ىف طااخعالو #3 هتكوش نرقلا مذيالهتسفاأ

 -» 9 9 و 2

 ةحد_لاكهنحدمىذلارع_كثلا نم دملا عجم دملاو نزلا سأب سأملاوبورهلا قا و

 م ةماداك مس هو

 ل فاك لجرلا حد و جحود دم د جدام ل جرو ةحودمالاو

 هوا رم ص ع مودل ع قسدو

 هدنع سدلاسعلجرلا حلوو هتطررعانلا م دل وراتب مىاآحدم

 5 يسد

 حافلا ةضعماملاو اهيلعىثيو هسفنظرش 21 ْن 0 اذاحدم نالفلاق.و رذثاو عبسشت

 د1 0000 ياو دلالارج دنتتاوجو حاج حن جما يوطم حالات تجسس وسعجامج دج دوس تيجمسم وج حج مسموم صج هر جصمسما مم وم مع معمم دمج باصصسوب ل د م جهسع
 تحرم ماو



 د 51010 0000 4 3 ع ب اوي 0 00 1 7 ا لا اك ا را هز ور يا ا 0 ا 5 5

 ١ 7-5 7 3 0 2 1 0 11 و طي

 م (حت)  ءاحلافرح « ملال سن
 رول 2 7 هع 2-9-5 -- 2 5 0

 ١ اهحامو اهباقتسماهبذجاذ اما ههككولدلا ع --ملوةنو قدسلراب الا ىلعهّتماو !ىلا حاتك

 3 -و سس 9 <

 امد عمتى ملءقو عملا ةب هسا رذل قو رحاب وا الماذااه <: ظ

 ةمرلاوذلاق اهيدبأحواراهريس عمت لبالاو معجب واعرة ركب أ! ىلعنيديلاب :
 ى”ى << س ع مودد هود #ماصإ# موس

 قو 3-: ا #3 متم اهل ىرامهملا ىديأل 35

 حام مون ىفال ار لا هانا را ”ىدلارغتلا نءسامعْنا ىلئس و اد رش رالا
 2 5 10 ا .:

 ىمكالا لوزنالو ةريثو الب ءاسملا ىل اريسأ | همف دمع مو ةريسمىفالا ةالصل ارمهةنالدارأ لمللا ىلا
 0 -. باه 5

 ءاتسشلا لاو تارا مانليوط حاسم مون والاطاذا لمللا 3 ورامغلا عملاق
 عت 3 02

 ةدمعبىأاحوتم ه.فعان ”رمم مهل وقو : الا كازكسص هو كالذكو دما ىلاطا ارا

 خو هبوب يئنو لس تول وطىأح امم لو عفترااذا عمم فدل راهنلا حم هر ىرهوملا

 ديعسوأ 4 درمض فار ءالا نبا ن :رعاطوسنب ءرشع هضمو ىلع ًءاخت اواي راق نيسملا حمو رضاه

 يكن لا رارأمف أ ثيدحفو هلصأ نمهعطقاذإ هدم ئنلا ماوس ا

 نوكوأ هنن سار و هلوقو هوحناهقاتع أت دمىأ اهيا ىلا |

 همدعنو 0 ةدمو

 هتصت اوئشلا تدتمان رعلا ا ضعد ن نعبارتونأىور من ةجرت ىف ىرهزالا روغكلاوروك 57

 هم ها هاموع 3 < عَ مو. <مم د

 زق ةو ند وناونو 526 اورعم ضل هيانذأ َتيئاذادار ءللاقي ودحاو دعوت ءزتناو

 مله 7” نه ”ت دع مس 8

 خذسلاءاسلاو ميلا مان صا ف 14 3 ملثم اهنامدار از هو ىرشزالا زاقةوزاو أو

 0 و 9 5 هد 0

 كابنم ماا و هلوق ا تيدا ا 72 27 ا أ” وهورخفملاو

 نس و < 2 ع

 ا 00 ىو  ىلابلا هلت ونال 2 2 كاد 0 كلا فولدلاو راكس اهو
 يصمم ما سوماقلا 3 ل 8 هيه هم م دوق

 ل و 2 7 اذا واوا

 هاو # ديد قسد لقال

 هم 7 عمم :. ك5 55 ده ة اص صم

 درو ضلال فراك رتل جكس ع ناذْثدد_طاىفو تال

 كى مو 2 5 --ٍء

 ئ لو لا ؛ قلَح أ حى وو ةمّهنلا يد ىفو د براس

 فصلاورهوجلا البلاغ وديرام ودبس ضدنلاةر مولا كاودصااخ

 ادهولاق ةرهصةضسلا خت هسدقبرعلا نوكت نأ الا مهالار هولا نع ضر علابريعبالو ضرع

5 38 01 1 
 ىرعت ْرلا ني هلنا دمعل ىرهزالادشن ا كلذدبت ءاوا دقةّماعلا تناكناوهفرعأ الام

 7 يل يب يب يي يي يي هج هجم هرج صصص وجع جوج جوس

 6 برعلاناسأ ع 6غ(



 لافّقفشأو رذاح
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 طاطعم ناك رو وب طاو رش بأ دىذنم مندل

 م م >»

 ورعو ان دشنأو لاق الإ يب نمو قغشأ ذارمالا كاذزم حال مل جن ىذىدربو
7 

7 

 0ك

 2 و

 ىعاضي الفي أر 1 لافو 03 ىثعبحالا ادقاملدنا

 عاضيالاو لبر مس يو فأن م حال ادقامل دنا حاصلا ىفاذهو ىرتسال ىأ

 هلوقل اقل كورلا علا يسادأ لعزل تنتاك لا ديد سرعس

 نيتأي ىأىرغلانب رقي و عضوه ةر ردا اولد الاريهكن نه« كرانيش هو ادهدعب

 هللا لصد لوسرربنمدن فاحت أةريغما ثب لاو قو دقعائشلا ىنعحال ا وريسلا ف بهتلا

 دش وابدع طيضقةمويىلا دم-هينأ حاوأم لاو فاروق كاملا نم حالأف لو هيلع

 ةاراذأف "فلس مانا وقرا فدئاصلا" 3ك ا يرصد ]جت وءادوسةفوصاهاحر

 21 1 «عا) ااوأم 1 امال تحانمسل طةسىرزابلا وأر ةضلا

 لص ىسراسفا لاك حام ضي لاق فهيف غلاسي وجالاضي مصل لاقيو ض.سالار وثلاحابلا ٍ

 مامقىناهبال_ةناك اهابق ىتلاةرسكل ةيلقنمهؤاسف حاملاماف تذ_ثاهنكلو واولاةملكلاهذه
 و م م_-

 ماللا لءاهومهوتف ملا ىف ىلا ةرسسكلاءابواولا هيف تيلقامناف حاول مىف حامل ءلحرام آو هوغو

 00 َك 5 0 هو ب 0 3

 دقو هنمرد كا هانرك ذامناهبااذهس لوهدمسسئبا لاف كلذاءاناهوملةفحاولاولاق من كى

 ماولا بارك ذ
 نزع

 و دلا 9 < رثملا سأ رىلعدم دخاتودم دنع ةواداءاشر تبدأ 1 2 (ميلالسف)

 سم يوي 7< ةرم

 لاق را ضرتمالا لاول رن كار اهب عمو اك ءاه

 رئارإلا ىدحايءاطش لباب د جاملازامءار ةَتلاونالولو

 مئاملانم هرصنأ وهسرعلا لوقت رثبلا لقسأن مولدلا الم ىذلا مئاملاو قتلا غاملالبقو

 لاحر وحتاملح رلاق 0 رر وحتاملاى رب ماما ماما وف تاملانا ىعت تاما تساي

 ىرهوللا * تاوملا !تركسن أ|اك رلا مامذ * ةمرلا ىذلوقدهنم وجت اوم لانج ونام هزاع راب

 اهمتامماقبامر رتثردحفو هعزتاذااكمهصماملا حتملاقيح وتلا ٌكاذكو قتسملامتاملا

 تاما نالعتاماهيمأقُي سدلف ضرالا هجو ىلءراجاهءامن ا دارأرئبلا ىلعأ نم قتلا تاما

 حام
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 عا (حول) ءالافرح » ماللال صف
 0 ل

 ع

 اناسحتساءارحامآ فو ناتبال صاب تموز اجلا اوجايلإ ضب اولد وق ضم أنا

 امتاءارغلا لاق هضاسل حايآى شح ولاز وُدلل ل.قهنم هو ضب حاس وش و"دلعد :وقنعالءاملا ةهلل

 دشنأ 'داهلبقامراسكتالءاحانلوف واولا تراص

 حابللارمقلاك ليلا" ىضي 4 ااشَلااَمَح نْطبلا بك

 جامألا فل وهن ؟با اوصلاولاق رحال ري مزح دع انتا داني كلا تببلاى ربْنبا لاق

 س .بلاكماشح قاعسمرعشف ىذأاو هيعملاذا نقيس حال مهلوق نمو قالتملا ضسالا هلا
 ه 8# هس

 هليقو ل

 95و و م7

 حاف رس دازلاّبحو #* انو اذاََعالاُنباام

 مصل اشيا وه«ضاسلكاذو ىثحولاروثل حاملا او ابقاودبلا رماها :

 اهليقةرسكلا واو نعةبلةنم كلذ لكى ءاملاءاضم سعشلاو رصعلادنعهنيقلاذا حاب هنيقل و

 هنعدللا ىذ خر ٍبلطملا »عنب ةزج ناكوةفخلا باطالا يل عريغل ءانم راوتذشا اعل و

 هلوقدنمو حايل هللاقي فرس

 مومذموش وئدواف حاملات 1 دحأ نمر موب ناممعقاذدق

 فاك همّ وايام ال_ىلاحاولالاورهظوا دباذااًمايل حوال موهربثالا بالاك

 لاكامضاسل فومسلا كاذب ىةيامرثك أو حالسلا نمحالامحاولالاوهديسنبا لاف نانسسلاو

 ىلهاملار جن بورمع

 رطقلا ةددص:اهلاك ى د طّدو حال سلا حاولاك ى سمع

 كلديدا اربب شخ ن ءاهقالغنال نسا اهناجالسلاحا ولآ ىف لمق و :رب سا لاق

 اها نس كلذو رطقلاٌةصخصٌةاهماهش اك ميصن زاهر 6 :ريضت الة يضانض ى نع ل وش ا هرومك

 لاك ضرالاوءامسلا نيب« اوهلامخلابح ذل كلطا 0 اهودعل عرسأو

 ثوافج وللا ف دسس يي تيعا ل

 ىأح وللا ىّتْيرَولو كلذ ل_هفأال لاو ريغ تفلا هيف ككل حْوللاوَ> وُللاوهىنامعلل لاك

 اضعلاو طولا اوفيسلا,هحئولوءاممسلانانعأ قالي ىذل ءاوهلا ءلاكسلاو كاكشلافتورواو

 ئشلا نمحالأو ىدهس اأم ىأهنمح الأ .فالوقدتلقو هبرهذ قي حال وهن رضفاممهالدع



 5 "دج كنتي تب اال نع 22: 177+ جت هك د حمم ل

 همص دك و

 حامسرانب علا اهموط ربو 23 اهقيظو ناك ةابسَقَع بام

 ةوما'و 7م ى 2 27

 مكي تلواومل وأ #3 نملة نعني 37 ةياورعيطس ثيدح فو

 ةبادو حاوأمتأ هاو د حاوأما سلا اق لكنم 0 لاق نا كانك ماعلا حايناو قر

 ١ وهو والم هسرف مسا نأ مالسلا هيلع هياود*امسأ قوريثالا نبا رمصلا عب رسسثاك اذاحاوأم

 ظ 1 عوار األ اوهو حاولالا يظعل او شطعلا عسب رسلاو نسال ىذلا ماضلا
 0 دب ماوس 5

 الو #2 اهو ة حوّل هو دشنأو هنع قس ْمهأرهحولءرصببه حالو ةمللا

 ىشثعالال اق دس دانيل تيرتتادا جرن ىلا

 8 درس زر و مم

 قرت عافي فران سلا #23 ةريثكن ومع تحال دق ىرمعأ

 حالأ ل.قو 0 وهف ضعفا حلاد كاوا حيل حوت

 95 2ةؤصدسو2 جن

 اهلماعرب ”لبقو 2 نمع ش.حرلا ىداوىل رهأ 0 و

 لاك هءوض عستاو 0 التو اديوءاضأ حالأوادب ملا حالو هكرسو هن عل حولو فيسسلابجالأو

 و روم سد ىةدمو مع 2# يدعو

 سوبشم ف كلابمرضدت 9 #3 اوعجهامدعب لس حالأ ادقو سدلسملا

 مومو مس 7

 احول حولي قريلاو فسسلاحاللاشبو ال اكاد واج اذام * لا حال لاقي تمكسلا نبا

 حاب لجرلا حالو سون حفاو ”ل رمل حالو اجور 91 را نا حالال الئاذاءوذلا لاقو
 عءه. ع 9 50 0 ا عنف يع ف 7 2 0 2
 سودفالوقو رهظوررادا ماو وهن حالا و لخترا الدبصوا رهظو زرباحوؤا

 0 )و دى ؛هءه و2 مهو

 حوشكو هحوأ ت حالو اعارم ها اوددساماذا حم همعّرو

 .٠ و ءو. 1 ع -

 حالو مهلتاقمترهظوكلذا اورو ءاناوقرفتو ههلباعمو كسر تطقسفاومر وهن اديريانملا
 سا ع سمس وم ما ٍَِ 2ك 2و 2

 ىثعالالاوو * ريبصلا لولا مد عي نم * لاك هّضس بدشلا هحولو ا ديهسأر ىف جولي بيشلا
 هدو هدد مى هع

 قاوغلا ركن اوركبلاب * بيشالا هاوذلا فسالئلف
200 

 ولنا ف فوشي دشن ةيدننب فاس لوقو

 7 9 س ع هن ساس و سم

 ا قرم لكىفبيشلا اول حالو د# هنولريغت ى- رع راماو

 5 كيمعن ناك ع ندهدب هق لطرح !ىلاللا نعال و و .وث الأ وبتت اولدا رآلاك

 | لقلامعرحالأو حلو ب حالدقفور هرهطظأو' اوئذن عس 2 ءارنااص نم ريل عد كيدرادا

 ضباو



 اا 7 : 7 0 ١ 00 02 ا ا ا ا و

 5 ١ (حوأ) ءاذا قرح د ماللا لصف

 طخ 9 ا بلا

 نمىمن الادجباداز (6) لأ ىرهزالا بشملا مئافصنمةضيرعةدْمصّلكح وللا علا ادضاوا سه ىأارصابا ||
 هأ ارك >ه

 1 >2 هفتتكيىذلا ح وللاو و عمه لع بدك اذافنكلا وبدلا مئافصنم ةصيفصح وللا ْ

 وهامغناو ىلا عت هللا تاميسْمم عِدوسسم عب اظوفحمح وقلي زتتلا فو ارفع وللاو ظ

 اذهريسكي لهي ويبملاك عملا ععو والو حاول امهم عمجباو حول ضي رع مظع ٌلكو لكلا ىلع ظ
 فقليقحاحزلا لاق حاونألا ىف هلانيتكو لجوزع هلوقو واولا ىلعمذل اهمها لف لعب ءرضلا |

 راك رد ولأن وكما «نازودعو حاولأ نحول لاقي تاّةغللا ىف زوجك نيحولاناك امماريسفتلا ْ

 لك دمنا نيجاولالا لي لاشب ا را نعل بمقال امد او نينثا نم ظ

 | حاوأمريسعبو ه حاوأ ملام نبني » لاك حاولالا يلع حاوأ لاو ضرع هسيفملنع
 فكل وللا ليقو اهالعأ نماهريغ طم دنع اهنم سلمام فتكا ح وأو حاوأم لبد 3

 ىايعللالاقو ُسطعلا نت يحل وشطعلا فخأ لعأحوألاوح رئاناباظابلا اذا 9 -. 0 ب د < هو ء م ه 5 :
 و 2 9-7

 حاتلاواناسولو ىنايعللا نع ةريسحالا ابو 03 اوامحاولو احول حب ول, حالدةوشطعلاةعرسح لا

 هريغاذاهحولو سطع .تالتخل «قبو حول نم باندا عمك * ةيورلاك سطع

 نانع ةريخالا كلذك حايلمر حاوأمو حول هريسعب تك اوُاشطعلا اأو

 ا ءا تيلقامناواولا هذ هٌنآكوهد..ىنالاك ردانف حال مامأو ساسقلا ىلءفحاوامامأف ىنارعالا

 350 .ع 3 9 . : 5 1

 ءان واول !تياقنافحاولدن اكىتح حاولممال ف ةرسسكلا اومهو مما كح ةردكلا برقا ى دنع

 ليم نبا لاك ركذملاك حاولم:أٌضوكلذا
 29و و هاك سس و

 عكنالو دوسالونا اوهلا ىلع 4 ريصال فصلا مونهع والم ضب

 |ههيظعلا حاولالا دل اوه مهلاونأ او ره لاك شطعلا عببرمسلا باودلا نمحاوألل|ديسعوتأ

 8 1 سس سات 5

 رفسا|كلدكو هرهذأ او ريع هحولواسول شطعلا حالو هآذضعوهاهاسوهاعارم طار ل 1

 هم
 ىلا نرحاو هةسلاودربلاو

 8 5مم ع 1 مد هز

 ا #2 مبا ىلع نزح اهديلو

 يرمز يد ود ©

 كك سلا هاو دا 1 2 عام لكو م كلذكوران ا

 هدو ست ىحدلملا قرت ى رشا حأ اولل->وزع آوقىفحاحزلا لاهو هوو تعدسو هزات

 انس ىس

 ثري نب سماعدمساودوعلا نارجبلاعهةبجح رانا 9 اتحواوهح واسال ١

 1 015907527761807 نبتسم اداب حجت



 هلو“ جوع. "ريا يرام نى هنتي نيرا وح نا ا م نر ا ا ايي ني و ا دل نا ىسوا ل ما نا ع ل لعوب اا اد النول
 َِ 21 55 ىيثر 2

 (عل) ا 5 اا 0

 عاكس

 # سساسو و ه 0 8غ ع

 1 11 وراح رشلا لوقت قوات رووا كج

 095 م 7 ود

 انشعو# ودعت ومع 3 2 لعق اذافابنبل ةرثكل قاوم دعاك اوفبلخ حوةلاكركشتو

 3-50 هوَ و و7 < و

 ىقدصتفىف ربت ىسفت ”لوشد س امل 5 00 |ىلن ا برعلا لوقةورمث لاق ىرهزالا
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 لاهو ارشىلاو.حأ ارشموهل تدمحأن او اناكفار 8 -أاريخ مها تدي> أنا سانلا سوف نع

 ديكأتلا دنعلاق» نحمل ن :نمىرأاعسانلا حاقل هسيلاريصيامىلا فرعأا قعملا ةوذك نيبو

 لبو قلم لكرش نم ذ ذوعأ نيعلاةقرشي دحقو اهماوعو سان اارومأ صاخريصبلل

 لانا ثد : دكا ىف ريسفت

- 

 رعاشلا لاف رعمدةجرت فىرهزالا لاقو

 مى بهم هم 26- ع

 ظ خذا اذاةقانلا لعفلا متل نمهادآوالىذلا لبث اودانآوب ىذل م

 مئاوأث الث مأم 510 63 ا ااا

 - ل

 ' لاقز رك وان هيدش :وهوهدس ةيرضا كل همك هكا 0 براقنعلا قاولادارأ لاق
 ٠ -2 و هس موسضص يدوس مءمقةس

 لاقف فد صمريغادهىرهزالا دروأو #3 1 :اروطواروط هرهلط 3

 0و و و < هم

 خرإالل انمار 0 مكملي اروطو اروطهزهل

 - 7سوم

 هلي هيلا 5 22(

 اهتساحتىرت ءانسمملا كلذ لعفت 91 كأن متزكمأ اذااحاملا !اههننو رم واتس ىرهزالا

 ةمرل اودلاق اي اهاىدصت نم

 حمالتالا اهدحاو 00 و رطللا دلتا 1 ا

 سطاعما قمت ناامالّتءاور 23 اليس دود نم ا

- 2 2 
 مسص 27 ضان سرع ومص رس و هت # 0

 هورصإلا حقورصبلابةفطتكلاقرم هيلا مسلك ىلا عت هلوق ىفءار ملا ا طالاةعمللاو

 ص دك | 2 رو 2 و

 لاتحالر ىلر خالد ربد عت نقرا حلم بلاو قربا ع ا كرر

 م 0

 ود هموعو

 دعم 4 نالففوقرلاة تأ ارلوقت ىرهوملا 01 امل اونغتسا ىجْناا

 39 الم هلوقورداونلان وهو هذا رغ ىلع هوعمخ هاشم ىأ هيأ نم حالم سيف هفاولأف مت مد ّآ

 | حاماو ىرهزالا دسعن نمال ا هلا نوكيالل_.قو 0 حال بصل« ىنك ضراعف 2

 ' ةالا رام اان هرصنأ اذاهسمملاو هو هن ىرهوملا ىلا ارعالا نيادلا هيك ذلاروقصلا

 : ههجونساحت نم ادبامناسفالا مالمو تنتئبالو اللا مل نكس داو قالا

أماواوشي لو سأ دقراغ عة هتدح او هنم صل اموهلمقو هءواسمو
 لاه هديس نا لاق ةعم

 يان  سفشا ع ا نعل حز فن وش ل نم تل جا 6 - ب سي دي سيل لادن ومالا 1 و“ 3. ويف نيج سا 5” 5

 كا ا و ا قل ا الا اعلا كولا نا عا جس دن

 -8 < 7 2 5 ادا و 2 كدي دن
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 ان اا ني نا اوكا وم ل ا حن فحم

 1 كلل ءالافرح ع ماللا لصف

 ا عوف موه كلذ لعدبشيو رتل: لاقي لاق بفماقلا فدو كيلو بارا

 مان يل ليقاك ملت تناك او ملا راهفص ورتب الا هعولاو مهنا ذاايةعاولعفل م ةءلاباذعلا

 زاج المد لوعفمزاخ ارريملةي واو لا موإلاو زرت لنا .وهيفمونلاو

 امتدحاو لماوح مث ا تكسلا نيالا قفادعام لاعاك لعل ىلعءانبل ادزي مذا لة لعاف

 فئاسو عارلجرونرو وذ ى أن زاو مهردلاتي كحال تاذىأ مقالب رثسهلاولاكو غال

 8 1 78 #8 صصس -ٍ --_ٍ 20

 هلوق ىنعمو ىرهزالا لاق ل-,نودو رو دو ف.سوذدارب ل بنالو فاسالو جرلاسةياالو لبانو
 ئ

 رج لق وعلا ذه وعر اوحدأ عا اخ رد

 جادهم قاف“ الا ةباو اوبل _بأنم 5 كَم فَنونمىوشلان ا

 كلدلعح مم اهيد "لد كراسابف ىف نوت اوقكأ. 95 انكار

 وهىلاغع:هلوقكا دقق اكو ه1 مالا عر ال لعاب يبق عر نزمادا

 ىنعملا اذه مفتي ىأ ءاقئاناصتت اك اذاى هس رز ىديني ارش حا رلالس رب ىذلا

 حان ر ىرهوما لاق ءاملا ىف تاحسلا لسكامكلو م مة لاول «نأىلا حاحا

 ا ةوالا جالاهكل رقم ديفلصألاليقدقو رداوذلا ع نموشو جا ةالّملاقيالو رن 31 ْ

 ميرو هدمسس نبا لاق هنلا كلذ لصو روحا يفو باصحسلا تأ نأ ذاب ثق لاك ع مل

 لاقو لماملاى الا لثمرق ةالىو روحو يع راو ملابس لع

 تاو اهّزَمحدِدسَنا وع 5 قالب مت سان اثرعتاذا ئشعالا

 هلوقو هّنْضَعىأب ان هنزمه لاقي
 د و دوم م سو

 زا ياو ف كاره 5 زعام ني ةلعاب كح و

 موقوبار ذاةشلاومتلاَو 0 مل بطال نال بسلا مقاول لا ظ

 و ص ري ماس ىو هد
 ىارعالانبادشنأ يني رس و 8-0 لو كولمللاو د حاقل جو حاقل

 حاير كاف ىلا نأ 7 ىع ءاسالاو كمن ًارمعلأ ١

 .و 8 5 و 2 4 و5 - هسع

 او-اشا ب رسما اوعشاذا 3 حاقلوهف لولملا نيداوبأ

 و 2 - 50
 و 2-6 4 9 » 4 . 2 3
 ىوقي سلو لفل اع والت تقلا ذا ةقانلا نالّةقاذلا حان مىتشم حالا ىبللا باعث لاق

 أ 101909212777722 772215 7 سل رب وع سسك



 ءاللا قرح 0 ماللا لصف 20-1

 ةأسها لاقي ليكسااضيأ ملا 9كلذك يسنل داو مقالاجن أى ران لاشتغانلا تقلل ودافدش

 مهلوقو اراعتسمنوك.نأاماوالصنوكي نأ مافن لك كلذ لمعت دقو ملا ةعب رس

 دحاولب اودحاو عسطقنولوةياك ةدحا وحال نول 00 طقاولاه 5 ناد دوسأ ناح امل

 هناهنعهللا ىذررعزعكورو برقوةيرة لم مقل عمات وُشالادصّقللا وعر

 مسهءاطع نيم ةسّئلب دار مهضعي لاق رع لاك نيالا او ردو لاقف مهثعبذا هلانعىد وأ

 هرارداو مسهل ضرفامو مهؤاطعهفتفىذلا جارك وع لرد سب دارأ ىرهزالا لا
 -”ّ 7 أ

 3 وس يابت دام عطقننالو لان نسما لهأ لذا سمو مع

 مؤقلا مهل لاقي لاسنلا نم يلذفلا هب انام حاقللاواه وسقلأو مهلا ألا فورعم لضفلا

 علطءاعووهو روفاكلا دين كلذو همت وةلاسيلاهل فلا لأ اواص ةلتاهوملواحاقلا للا

 | ماعنمناكو ٌقمعامهدوج أو لاك لاسبنلا نما ارعشذ خأب مقالنا دعبان'الثوأ نيستلمل لتلا

 لعفي اعل اعلجرالا كلذ لعفال اولاد كاذ وةعلطلا فو حاره اكلذنوسدلقأ

 وحر روذاكلاراصهنمّلقأن او هدسف ا ةروفاكلا قرح هنمرثك ًافالهاسث اكن ا هنالهنم

 ١ مدا اوماسعلاٌكل ذاهعلطد عفش : لذغلا كلذ لعفي ناو هلى قنالامءاصيصلابىتعي اصيصلا

 - أدق ه وللا تّتأدقو ميقلتلا ىأ حاملا زان*احورخ الاف سدا لاسملا ن 0

 ]| ةباصسلا عب رلا ت مدع ارم ناهد ىلا تمت ناو فيش إثم ةدحاولا" ها

 باصسلا ويجعلك ىبلاحابرلا ن لاو اولا 200 ردشلاو

 هللا لاك دئا ازلا فذح ىلءف مشاول مهلوقامأف ةمقالمى هامنا ل دقو ارطهراص باسل ىف عتجااذاف ||

 نئزوجدق وباصحسلا مقلم عب رلانال متالمهسايق جنبا لاق" رقاوكح اي رلاانلسروهناصس

 هفىتك ااماذهن رك السلا تقلا لا اذاف مقال هن تق لع نوك

 ىلا ناطيشلا نمهللاذعتسافنآ ارقلا تأرقاذاف ىلا.عتهننال واتش لمتكلا نمبسلاب

 لوقدريطتوةدارالاوهىذلا سلا نمةءارقلاوضىذلا بنسملاب تك اننآرقلا:ءارقتدرأ اذاف

 نبا مالك هلك ادهةالصلاىلا ماسلا متدرأ اذا ىأةالصلاىلا َحقاذا اونمآ نيذلا اهيا. ىلاععتهنئا

 ةسقلم م ا تلا ب وهف عقارا رلاانل_سرأو ةز جاه رةىرهزالا لاو هدمس
- 

 ىلعاهرورع مل لت ا ىه جب را لعجت ناا مهد أن انعم ذ فذ متاوأ فيك ليةفرصشلا ملم

 تارثلا

ْ 
: 

ْ 
ْ 1 



 ءاا/ (مهل) 2 ءالافرح « ماللالصف

 و

 ع 0 رهزالا لاك هل قام عمله سعجب و3 الندم لا : نكس وهن

 حالو ح وعلو اود حش لاي لش نا نالفدسق ا ءدهلوقن ”كنالاةسقأةقان ل اقيالو لاق

 درر لمار ل اهدحاوق ووملا نمثايلالا تا وذحماقالا دا

1 0< 0 5 4 0 

 اريعشلاقوذتامجاقلف « تاما ار من اذنك نم

 *ه 95 ِء 48 و 3 1 4 4 مكآ#آ

 وك يتلا #4 لمسة لالط قباوحلب
 و 4 و

 1-2 2 سا اوم هد

 ارو.ق ن ا * انامز 8 00

 اذا قالةقان وجاتنلادهعلا هي رقلا ةقانل ارك !او فلاب ةدقلل اة مآ ثيدس ملا قو
- 

 هلوقو داما هناك

 وروو 82ه هه عرور

 مطالاه- 56 دليل #24 ةمّقن مىبح اصل هند و

 مص انت ل 4

 برشوهو لقلا برش ليقود مقتل هدأ أرملا ل_عجو ةَكض ارمله ريع : ١

 اياصم فص لاف يدم نيضرالاتاينأل لا ءار ءدلا صعب راعتساو راهتلا فصذ

1 
 -- قم 21 2

 2 ا 1 تمويل

- 

 اًناَقروامقلَةقانلاترسادقو لسفلاءامّدقانلا ل هنأ مناصسلاءامنوضرألاتاشلو
 9 5 "يس 7 ب

 نال.غلاقاحاقاوا-2 تفخأو
 و سا دك هي - 89 قف س

 رول رع اهيقو سار 0 3 اهضارّناك امدءداجاةلثرشأ

 9 < 9 اه ع

 ناسف :تريكشساواهنأب ثوابت اتش ةقانلا ناكلذو هيرست تلو بهل ترس

 لاق ىرتنأ لدور مف عشنا 4 تا نايمواش اذهب نمل غفت مهدسو وللا '

 ََء 00 - مه

 يالا 0 ترسسةرارمسلا لماع وط

- 

 عضوف ضعي جنن لو لبالا صعب تح اذالمقورا رمسلا ةليل قلالهلا لثمىأر ارمسلا لثم هلوقا

 ملكمتاذا ل-جرلل لاقي و حاقل ىوف تحّضوواهأك تبت ةاهراشع هاه عشب وابا ظ

 لستلااهنمَو ويل عقالاجنأ آىرت 7 'اهنتيتلاشاذا ةقابنلا همسي اديس دع راشأف

 دشنأو تحمل لاف
 8 اه م ه #س عه ه2 رب ةناساع

 ملت ىهودصلالودُلاٍبيَز * م- ميز ناك م م.ديأ قلت
 د -

 76 0 ا 1 ِع

 تب اذا برطألا يجماص فر هظب ب زلا هب_ثبدزلاواوءطَحا ذا مهيديأب نوري مست أ ىأ
 00# ا م

  3 65١برعلا ناسأ 6



 اذك لاا الم نم هلوق
 بنك هأ هررحو ل صالات

 97 ١ فن د رار رو شيول الا اا 50

 (متل) ءاملافرح « ماللالصف 5
 ايسشياتتتتتتتبتببتببصطتييتابربباااااااببباابتبتتبتتتتبتبتبتبتا ااا

 ىمدالادشنأو 1 نمد ونحناومح

 لئاسكاونانأتلان هاربخ لما وهلا درطان دوو الا

 ياخبالب طبى ةحو أم 5 لبق ماع وماعلا ةدسع و

 امنوطبىفىتلا ةنجألا ىقح "اا لا لئاحاهةامناواه حاصل !روظباسمذةحوشلمى ملوش

 7 مرطيامنوعدو وتقانلا نط ىف نيكي نوعبدي اوناكو لودقلا بالص اف نماضملاامأو

 ىبمئامناو ناويملا ىفايراللاق هنا بدسملا سده _تن ءكورو ماوعأ 1 ةوأهماعؤل_هلفلا

 لاجلار وهظفامري الاه دعسلاف ”هلم1ا لمحو م 0 ءثالثنعناوملا نع

 7 ريل قاعئنمانلا ل ودب يفاشلانأ ايما 1 ذر لاف كايالات وط:قامنيهاضملاو

 هل ادهاش ل دشنأف ماش دن كلملا دمعهلوةب تلعأو زملا لاق ثانالان وطب ىفام مقالا اولاجملا

 رعلار خش نم

 بلاده كنع نغسل 8 بدخل اروهاتلا قكوسشماءام # ٍبّلاىىتاًيماضكاذ

 ميقالملاىفدشنأو

 نمر دعب مانام جت 1 نطبألا اسك المىدنم

 نماضون اهم ىهف لبس ةقانلا نط ناك اذا كارعالا نا با اوصااوهادهو ىرهزالا لاف

 مقاللا عمو لونا حوققاملا ىنعموةح .وقلموح وةلما طن ىىذاا ونماوُص "ونيماضم ىشو

 اهدالوأ اهنوطب ىفىتلاثانالااضيأ مئالَلا و مقلم د حاولا ل ودم مقالا ىره هولا لفاخلا

 ري الا نيا لاق نيماضملاو ميقالملا عسب نع ل لل و ىفاقلا ب َسّملمْددباولا

 قامعتسا مينأالا ه:حوةلماهدلو وةقانلا تحف لاقي ةقانل ا نى-دجو»وح وقام عج ميقالملا

 ىفوتسمنيماضملا درك ذا سوررغلا عسب ن ا ىمنامناوةحوةامةقانلاوراحلا ف ذك
 - 9 8 سو<

 لصْفب ورش ةعبساهل ىضع ىتحاهجسا كلذ لازرالاهدلو مانسس مست نيس ن مققانل اهلا

 هب وبيسلا فجاة لامأ او سال اوفا مافحاقلو متل عجب او لسع واطد_دذعكلذواهدإلو

 نادو.سأناحاقتلاولاكولار اج ودرفج اولا ىتحهيلع لعقار سك ا6لاعف لمعمل

 وهولاك ةدحاو ةعطقنول و ام ةدحاوة>اتانولوقب مخأ ىرتال أن الب إمهاوف ةلزنجاهواعج
 ١ و هَ 9 هو

 فصوبالونيللاةريزغلا بولحلا ةقانلا هعتللاو ةسقللا ليقو ىث هماعرسكيال هنالك :وق أل بالا ىف

 هر
 ف



 ءام (مغل) ءالا فرح ع ماللا لصف

 هش ىذلا اذهحانألا ىرهوللا هدام ىردأ الديردنءا لاق ةحئارلا بيط نا دابا

 لف الا نم لصتتلاءاممع ءاحاقتلا (منا) لعأ هتلاوهفطن «ولقم هس ورفصا اذا ناحنذابلا

 امالغام_ها دحا تءضرأ نانأ ىهاهل تناك ل حر نع ئس هنأ سابعنبانءىورو ليشناو

 لاك ىرهزالا لاك داو ح امال اللافي راما مالغلا يوتزتي لهب راج ىرخالا تءعضرأو

 ىذا نيللاقد اونماتلج-ىذلا لسغلاءامنئ دارس بعنبا ناك ف لسفلاءامل ا حاملا ثلا
 نايمنالامهجوز ني داون امضرم ارابص: ل يفلا "امله ناك انياب هدا
 مقل لاقب حاشلالا ءانعمسايعنباثي دحىفحاقللا نوكيت ل ق<وىرهزالا لاه اهلل

1 1 
 نلوقكرد_ىلا ماقمموقيامل مسا حاقللاو قرد _صمحاقلالاف اح اتآواحاقلا ةقانلا لدا

 ريعتسا لب ؛ الل حاقللا لصأو لاكن امناوا انس . واح الصاو اح الص لص ا وءاطعاو ءاطع ىطعأ

 كلوقردصمحاقألاو سب رعلا لهأ نمهريغو رع كلذ لاف لاق وتاج اذا تعقل لاقيفءاسالا ف

 حراق مقال ة فان كارعالا نبا اهحاقأنايتسا ل.قاهلجت ا, ساق تر اذهل تن
 يدل يأ م دهم 8 سي م من 85و سوس سه مر

 ىضوادقاواح اد علت تعقاواحورقحرقنت تح نىةولاق ةقاشىهذ اهاج نايتسأ اذافل م مو

 جتاوأ لبا 2 نم بالو هوهنل قاَحقلو اقل اواخاعل ىحبستقاو ةقانالبمتا يتلا قو 000

 اهناوثوُمللاح وقالاو ىرهزالا اعطال حُلم فوت نمو

 عمو

 ىرهولالاقو نول لام ذولا مساع عقي رول. اها

 ةسقللاك نمو جئاقأو حاقنو ملح ودلع جب وسئل حولة قان لاقي و لاق كلدد_هينول ىهمث

 مه ع 4 0 هم < 2 - و -

 هنت مسهياو لاكن لسففلا نم ىههمستلامةوةلملاو حولا ديول حولا لقوات اهعج
 1 ا الا ا د يي يدع ضد ظلي

 امنعميصلا ربدب ى>احاقل لازثالفح وةلوةعقلو ةعق اهتد_>اواح اًتلنوكستف ب رلا لو |

5 4 90-0 5 3 1 
 صالقو صوت ل ثيل سا ىهوح ودل ةدحاولا منابع أب لبالا ماللار سكب حالا ىرهوحلا

 س9

 ىلأل اوقىفلاقو 5 اهنموا قلما ممل شل «ي دّدلا أوحالاك اردص نوكيا ى رهزالا

 تاهمالل لاقي دقوهنذ_تأىأ للا نمد“ .هقأ ىنعي 0 ءوةاماماع تنح ا دقو * محلا

 ءاشلادالوأ نوعداش اوناك مهنالةهيامملا ف نيماضأ ادالوأو جقالملادالوأ نءىسمنو يقال

 لاك ءأن :الا باله نمسا تاهمالا ن دوطبىف مقالك اوءان الا بالصأ وتاهمالا وطن ىف

 نم مو.هلاكث حم هاو ةنمةحولما ممةدحاولا محلا ىشونوطم مااىفام ميقالملا دولا

 لغلا ام ءاحاقلا هلوق

 نادي س ومالا عينص

 ب :زول نعمل 0

 مدام لوق هدب نود و تاك

 ةيستسلا حاقللا

 ناسألا َه هوس وس !باككو

 ىفنكل ةقرفتلاهد-هىلع
 ءام مسا فلا. حاقللا ةياهغلا

 حابصملا ىفو ها لعفلا
 ريدا جفلا,حاشلا مسالاو

 مدع هأ



 (مقل) ١ ءالافرح « ماللال د5 00
. 

 سو 2< هموم م
82 

 هءاضع أ نأ تدارأت ءاةفالخلا 2 تدارأ انه 1 ةروحرالااهلوقولاقا وقت تق او

 ناتي داع ثلتللوسوديلعدقلا لسد لوسرةقا نأ ث دما فو ركلاع نمَتَقَرفَت دو

 حرت لف تكرباذا ةقانلا تأ انيس كاوقن مدوزص اوتتشو تماقأ أىأ متارجب تعضوو بوب

 ىلع 1 000 1 كس ًافنواسملا اهرخ ٌرفهتقان بارق 9مل دهسا هد>ىفو امناكم

 لاهة سبا ل ع 0 تاهو ءلرمهلاف للكلام اوهملع 2 وهمالاذا سلا

 2 مسه هدوم ه7 ان

 لمأ شك برقك ةقدمو 1 ب ا اىمد

 و ه2 2 وم مود
 | فدرخلاد ىرهزالا لاق هدب هير ضاح مح دلي هحداد.لانبرضلا حدا ()

 قد لذ 2

 ” 1 اةنامر لك هك بات حزاتلا (ع2) فركلااذهىفامقاعتلا دلاوءاطلا نأ اكو

 ين 9-

 "1 | طلت هذطأ اوهعطأ دقو هلو «.لوو فاذا اكمل طا (مما) كلذلا مد

 1 رلا تعطل -:ملاسقيديلاببرضلاك ملظللا ىرهزالا ديد شريغأت ريضةروشنمهدس هب ريض

ثد د هنمو هوغو فكلا نطسديد._ثلان سل برضا اوهو لاك ضرالاب
 ىلا نا سامع نبا 

 ةرجاومرتالى لوقو ةفلدزملا هلل فاطملا دعى هلع اذاشلأ ملأ ناك 37 و هيلع هللا ىلص
 و هع 5 ه2 و سوما 0

 لثم مطل !ىرهوللا ٍبرْضاَسْطَلا هلي صرالاهب مطلوهديسنبا سعشلا علطت تح ةبَقَعلا

 000 برادا لقوات اتكلل نطير وللا لعبا برشا وعرتاغا طا

 ههحوتدفَأ كلذكوهنم ارث 0 مظعأ مشن انآالا هسهدسو تد اصأان رينا واسفل هش ”زاثلا هم ةدصقا

 9 0 و تاس 3 ع ل 3 .٠

 موو اورانلاه_:-فل ىرشوملا تقرحأفهدس>- ىلعأت اصأ اذارانل اهّنَسَمَآىَرهزالا لاكو

 1 ساو عقر كلذ ىف حاحزلا لاور اذا امهقوحجو مللي ناعما قوات اه ع

 كيرباذعنمة سمت م تسمو نال اوقدل أوقد ودام زروصتم و لاه هيد اري 1 مظع ١ مهل

 وَ 2و 8 82ه 80- - سو 3 .

 ُم اا و واهي حراتا مفلاهسينل نم ىئبصصين اهنا خت رخأت ف و .كسحلا ثد دحقو

 2 م
 ىعدالا دورس موهم نم مأهباصأو ه-هيحوتألا افاسفل مومسلا هسقلو َناسنالا مَ

 دران لك ل مما ورا لعل لا كار ءالا نا درب وهف عش ناك ب وهف هك حابرلا نمناك ام

 ةمل اعااوأدشنأو

 8و ةسور 27. و رص 9 ءعدمم صو

 حرب بارتف تةفجناو 7 جتوأر طم سيباَدا #* رطسالادادغبا تنام

 دى هم

 هبدشرْفصا ىيطق» تاتا د ةفرضخ هد مَ هس يدير مذ نيسان مسملو قيقد صلاح حرب

 ةةكت افك 5: 3352000 لة طا حدك ل است ةكلاق377 36ه طمتطت 3

 ناحذابلا



 د0 2# ١ اضل 10 ا ا

 ءا 96 ءالا فرح * ماللالصف

 لكت تراست راصاذا نالفني زتالنوس رم ةوصم .ونأ فاحلالا لثمحاحلالاو

 رسوب أق.ض[الدا ووةمعملا النا كو رو قيضحال عا ناكم و تدعامتاذا هالك
 هارب ناكسا ورب هو مالا يلع مما ةصقف سابعا ثدد> ىو ضعمر 0

 خامشلا لاف رحشلاريثكى ًارخخا ورومشلابفتلمىيَصأحالذكم هوب ىداولا و ةكمامهانا

 دئمو ىداولا ورعشماور وهتقان دع رقم نعي قيض عضو هى ىأ # نينك مل ىف داع 0 3

 و 0 . 8 0 1 5 3 0
 هيوصاللاك هانا هلاؤسرتك ئثلا فلو هلم سملارهماعلاو هعضومىفهرك ذىأم_سوءامخلابحال
 هل ا 0 و 0و ود 5 / د

 باطال يدم حامله ل-روقوزللا نمهلكوح المال اوهوهنءرخش ل هملع لمق أ ئشلا ىلع ليقو

 0 1 * هم و 7 سه مس 1 ١ 5 ع

 هضعف :ريسعيلارهظنقزلب ىذلا لاح رلا نمحامملاو بط رادا ىخاقتلا فدع ع ىلع لح رلاسأو

 و سى - ةي هم 0 9

 ثدعملال اق هرقعاذاريعيلار يظ ىلع بَسعلا سأدقو حورمسا اوباتقالا 1 نموهكلدكوهرقعو

 هم ى, ءدو -

 ردع بكم هذاك أ ىلع #3 ةُطْصاَموقثيقال ذا ىشاحنا

 سدقلاوؤ ما لاق مادر ااا الا ىلع احم رو

 مهم <” 9ع

 لاَطح ا الملأ 1 لام ىذبتايفاع ىباسلراد

 ا نالاق شاحنات دحبلا تالا كل ثم يما ناكل باصسلا حأو ادام باصسو

 ةمض ص

 بنقل ارثوداك رث رثولى 00 0 سانا ينتل فصوىرب

 ثعبش اوت اراذالمةبادو اسم «ى ا ار تاسانم 3 ىلخلا تلأو ةبادلا -هيطىف

 دشنأو »نس هرغلان نراك أحرم 7 :لفامهناكتامزلاذ لبا و ةقانلا تلو

 2و ه ة

 ىذلا ملا 1 ةقانلا ت' 1 ولهما أ ًويادلاَن رح ىمضالا 5 رولا هناك ىلع تش 0

 :ةرمالءارغلا دس ثنو“ دلتاذاةقانلات ىلا انك اوحربي الفءامعالا نم موقد ٠

 هريك دعب اهحو ز ىلع تءد

 ةمدص مهموم مودم م5 مو-و

 الكت هتف اذا اش 30 اهيدنالك ان انرولوقت

 يل 0, 9 <

 ْ ليقمنءلافاوحربد لف مهماكماوتت م وهل || السكن وقل مسج و

 اوديطتو مولاقثأىلءاوماعأ 0 ما دقاونعللاليقاذا

 ا 5 :أمهللقاذاهيف مضل ههضو مس نولونرالناسلا ١٠

 لاعبو اون فاو لكل وشي مولا ل_عفاملةساذاى ارعالالوةنو ح زحزتكن اكملان 2



 (مل) : ءالا فرح « ماللاو فاكلا لصف ءا|؟

 س ع 37

 ىلء سنون ةصق قو ل بلا دس عةصو فر ا عقس عيكلاو 5 للقلا ب 0 5

2 

 هداتسو لم هللا مس حاكلاو رسكلاب يكل قص يك دوف مالو قالا هيعوانب

 هنمواحأ لجرلا هيومان ىرعالانب لا ردنا عار مادا لس)

 رثود قا ىصخل ا دلاودج ولا برضا ١) 00 0 ل

 | ىمطارتتو ودعت هواه ثماهدرطةناعض سيول ديدشح رحربغ نمهمف

 دودو

 نال نم ارعشمل أ ١ن الفواهأة ففا مب رضهلرع 2 راو ده و اح ولم دل اءاهج ون دياب 27

 قهذ رمسكلاب اد ةو عودا كي رضا وتل ىتالاوعئادب اناا ىتسعملا ىلع عقوأ ىأ

 يقل لاه دا :.هلا فن عىور وحلم وهتال اودواهعماجو اهدكت اذا الاهل تحض

 نبانعى :رهزالا امهصفناكو ينالكلا ىلارعالا نا أ نعداكح هّسمرىأىرصصسانالف

 ٌةاهدل ا لاج رازم :مءالقعلا مهوحاتلموقوايهادالقاعناك ذآ حاولو دارعال

 نول وع دع هاك ألا نسون ىداولا فنوكي سلا صضااب* املا لب ميج اب علا 09©

 د1 رس 0

 0 237 0 رمش لاق تعد لد لاو ركمل ا!لفسأ ىف

0 2 
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 نعورت ذديقانعلاجراخك بلا مسلا الا كلذو ناقل ل ابلع رخو تنس ااماذا ١

 ىقياطلا



 1 (ملك) - ءاحلافرح « فاكلالسف

 زيصتسيا عيل وغالب لاا دأو_عهوجول بر 1| مهول نقد كاكا مهوشلاك

 مك كانا نجد هينا مرتان ومالا ماع تااقو ميقا يامل ا

 ماعللاناهأق ل ااا ةيادلا مق اول اوسرألو ناجم ,سيلة_هجاومىأاحافك كانأ

 ايدج اك اجيلاباهسنكو دعك فك هتلبقتسا ىأا“ح اغكهتيقل مهلوق نموهو همقتلبل بد رضا

 ىو هل غ اول فايف ناكواهشتكي رمل ٌمقكواهاجو و ”لذعاهل قاحافك اه. اكل سقتلا فلوتت

 قوبل لاك هاب ىأ يشكو :لبقلراه جاو أى ءاصانأو 0 ع

 همفوتس أواهلسقتن نكس ى اهل اومنلاقنءاصتنو لين ١ ل ئسهناةرب رب رش لأ ثيدح ظ

 نكد سعونأ لاق اهنا و روسو باسو هودقاكملاو هسالمخا ريغ نم

 سل ا مه سم ند

 دس عك هت شا ياس او لكس 18 لاوءاقللا جتكلادارأا سقت اوءاور

 عاملا الات هفاكسواافكهتنخلاك

 تلوم طلت و هي ,رحاوهلا تاس ماكي

 ميكو وه.فاميرشاذا* اذان الا 2.نمق ل :رابرشدارأ حا وداود مولا ا

 8 مدع 26 منو كس صسو+ ه

 انام مك اهسفن معسلات فكل و هند .وأك انك هيلو كاذنمو وه ا و قا ا

 و سوم

 كراملا قا

 عامل 89 5 جئانرلا قلحا نع ظ
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 اندلا ءايشالا نناردكح ىأاح افك مهلا ييسقومللا لطول طا نمل
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 مهلا مدل مالا هعاك دقو ماك
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 ٠.2 صم هد ايد
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 ٠٠٠١| ايلكلا صومؤتسي دكا عواشلا سا جاشكلاب مو عوشكملخيزو ةضحمو ةصشكملباو هلوق

 لاه ”> ينساك او را لا 0 ءكلاو عا نعدبد_ثقلا كل انه ل بناآلاو مشكلا اهباصأ ىأ
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 ا[ يك لدحرلا مك دقو ىوك فدصتك قتاسنالا يصيةادكت :رهلانمشكلاو ىر هولا

 26 ص 1ك 2 2ث هدم م رت عسا قف
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 ىشعالل ثمللادشنأو ةّنامْرلا لهالالا ةقدصلا
 ٠ -2ءد ع

 ممسكا ءادن م مطب املك د 2 نهم ادقأو .

 41 ل

 علضلاةَدشَن "ابل وح لالا .الاءاودأ نمحا د كلادن ءسونألافو نيشلابىو ربولاك
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 حار الا لوقهنمو لاه ىو مروُشقم أ مشكمو مسكمدوءولاق

 يدم 7# س هو < مس ةمم #7 ه2 7 و

 0 يئاطلا بقسكح انش 5 ا
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 ص رلاتد- رةديدشلاةراشما ةصماكملاو ةوطلاهقل انشاد نيشلا مشكل كر ١

 ني نوهر افلم عاقل نوما نين لك ْ (منك ( بارغلا اممعت رمد ٌضرالا
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 ةفرطلاف ناملاىلاةرسلا
 سيمو همسعو 26 وة«

 0 رفشلا قر بضعل #3 07 2م كف الثنلا و
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 مضخال اذه كرب رمأ نأ دعس ثد د>ىفو لم نمفيسلا عق ومو وناصُتك امدىرعزالا لاق

 نطان و رهاط نم نط طملا نا ناصكَلا لقو هدمها لاق نس ءرصتنا ىقدىأ نَحْدَكَلا

 ىقوتخاوه لدقو رص( اوه لدقو طبالا ىل خا نيرام مشكلا ليقو كاذك ل_ىلتا نمامهو

 لكعجب و ه_لعهعوقول كاذب ىمءامنا مسخلان مشكلا ناي حاشولا يناجد أ مّشكلاَو

 ببي وذونأ لاق هيلعالارسكبالج وشك كلذ

 مول عاج 0 2
 )3 احود>هاردقوةنوغطن »* ل

 م ص 2 لل

 ىوطو مسك |بيسيءاد مدَكَلاو دك اكشاصشك حشو كو عدولا ضاس ايلا ٌضايب هش

 لاكمحرلا عطاقنا هاذا كلَذكو هيلعرقسا أ ىلع همك

 اعارصادع كتم« .اسانط اونا لفلم ىلا

 اهنا نيالا ذل احصْنك ىوط لاقي كَدسافو كاداعاذا كلذكو

 م وافا ارهالف "او ةنكستسم لعاسصشك ىوط اكو

 ىشءالا ل وقهنمو كلاداعو كعطقاذا همك و ئوطلاقن وهو كن وتمل مشاكللاو
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 م 3 وطىرهو+ ال اقو هنءضرعأ اذاهنعوهذك ىوطلاش وهتعزعترمساو سأ
 و ه» وع 6

 لاقي ةوادعلا كلرمضيىذلا عماكلاو ضغملاودعلا جئاكلاو هنرتسو هنرمضأْاذارالا لا ٍ

 ١ دو دو هم موسم امص جب جوعا دو ستسمح ل هناجر دا هج دو جحا ج71 0 ت20 ا سا د تع مت تع حطت

 ىركسلا دمعس ونألاق(؟)

 نيلذسهلا راعشا عمأج

 داراف عدو نمحاشو مشكلا

 عد واهخأ قءابظا اناك

 ءاملا ىرذ قوؤ نوفطد

 ءامظلا هش "ننام حوذحو

 لمسلا اذه ىف نعفترادقو

 عدولا ن يلعءاسنلا حوشكب
 ة_دثوالا تناكو لاق مث

 ها ضب أعدونم لمعت
 سوماعلا حرش



 1 مسك) هامل فرح ه ناكل لسن 07
 ا هس صم اهل

 ماكو داش مطق_سىعدالا (ئ ا و

 دماوطنا ب راقاملاوسعةلاودعن دا :ركتلاو ودعلا ف عارس الاةسدركلاو جرحدت

 سروو سمع ريو < »و هس سو ا ص نيز <

 ىو حدركدقو طن ىف سوه ار ءالانا * جدرتنالعب رلا ضرع < نانا او ورعاو

 مه< 2 هس2

 1 269 لاش دمت :كلاو هت كلا كلذكو عرسرو طمرشي ريصقل و دعة جدك اوءاحدر كلا

 وه“ م م2 لا د ةهصضص ْ

 | ل اودحار بح لمادتتءاقاط دو زانخلامدوو لقاتل اود ءانودعموةلارأن'؟ ف

 عضومحادرتوريصقلاحداركلاو هعرصه حدو ىثملانراقتملاحا دركلاو رغاصتملالاذنملا

 انودعموقلاران [ىفانكررورعوأ لاق ةمدركل ا نودود_ ةحركلاوةعركلا (غت)
 5 يدم مو س6 ى

 تكا كه صا دركملا وتب حس 1 سنكلا مسكلا ( حسك / لقاشتملاودع

 هوب
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 ةاكلاومدسن الاك كلاس اال اوهريغو ٍِش اهي ةعتشملاىرهولبا

 اتكلاو ا ا /|

 3 ”ءه

 لكما لاف ايل لاس اقنالف انت لاق 0007

 ' ]7 لاق لمعت سامر اكحأونلجرلاونيدسلا ىف نامّرلا حاسكلاو دحاو نعم و

 ناصسكو مسك ًاودواكسك مسكوا رباه ىَدماذا نيلج م
 ع7 و 7 1 00 3

 ىشعالا لاق اضد اد عقملاو دجرعأل ك الاىلق قو وح
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 كمو عيسكو

 "000 تق وعلاو هداج لم بن بواغم نيد ير نياو نقر ىرهوللا «دروأتيبلا اذه

 الامل ل ملت ىو رب وىربنبا لاف 3 ريغ نملجرلا لوذ#توركسلا هبلغدق بولغمنيبام

 الحراك ديول لاهشسشتا ؛ااروالا فذخ أي ءادرمسكلاو ةيلمهملا لادلاو ةمحنلا
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 ةدانقثد دحىف و اهنسنكم ىأ د ىاص صرالا مسك در "اك ىماذاف ىشملا قدملح .رىد>اتاقئاذا

 ف © جم

 3-3 | عجب نيدمقم ىنعباصسم هانلعحىأ أمرت اكم ىلع ,هانضسأءاشن ةواودلوق راس سف :ف

 عمور مسو 5:9

 اس نعلئسرعنباثيددح قو لعفلاك ل الاو رج رج ئ
 ت9

 | هلا ثيدحا عمو داو عر مسالا عبو هناروعلاو اصلا لامى هامنالامرستاها

 ساب سب هصيحاسسص جس جبل“

 هقديصلا



 (م)
 "ذآ 27 7

 ا ل ل

 جدك شو أرد خ نمهسفنلناسنالا لعحدكَلاو شدخلاوي دكلاو ىسلاو لمعلا حدكلا
 #8 < يو < و مو

 هسفنل ىس ىععهسفنل حدك ى رهزالا ةقشع هباستك اوهواحدك هلدالس دكواحدك حدك

 لاف مست ىأىرهوملالافو ايصَت كير ىلا بصان ى ا دك كيرلا حداك كرا ىلا. هلوقدحمو ْ

 : 000 وو و ه وو 6 7 10 5

 نسالاق 5 رخ الا بايوايثدلا باب فل معلا فب و 14 و ردا و يبن فلا فويكلا قح١اوأ
 س57 2 ا

 لش
 و سو<-

 هلامعاحدكي ؛ىرهوذلا كى ا اذكف حتي وخلاتيو بانو شيفا بيق وضأ ١

 8 و 2

 د "علا يئس ىو او توغل 0 امنخناترانالارهذلا امو

 َنلانحدكلاو د4 اسداكملا حدك لامعونأ# علا ىلغألا لاك مهل اا

 حدك رفا او رخل م كؤكي دال رع مَةحدكلا لمقو لفت لمقلاوناتسيالال لل ا
 ةمصد6 سل 5-5 2 2 -- م 6 س س مت <

 ىنلا ثدد>- ىف و ندعوا | جاكم و س رن هشدخ ا.ه الك تك
0-1 

 اخ 66 َّق اردو و كاس تءاج ىعوهولاسز ملاق هنا لسوهيلعهتلا ىلص
 وو 08 قفاه م

 نوكت نروح :حدكوهف ضعوأ 5 ندر , ١ لكو سو منا حودكلاريثالا نبا ههحوفف 0 :

1 1 
 7 000 راحو جو حك أو ثلا اوس 'ّ

 رى ه< ١

 0 نمرث !لكو نورا“ ؟حودكلادسعو لاك رثالا مهتم فو حلا ْ

 هَ

 قسلاو هاصضعت رجلان الح دكمب دحولاراو كرف تسلا ١ هموم مو هم و

 و

 م, مة هروس 0 هه

 لالقو مان لج هسنتم #3 تدلع

 د هوم

 ةمضو جيصص وو

 لو-نوشع

 ول ر دى هه

 ىأح ودكو حدك هيوهد سفأ اذا درهأ
 م م

 أهحوحدكو هليشيام «لعازاتالفسسم ِ

 ل ايزل وو

 احودكههحو ىف ثددحلا قو 0-5 هك ؟حدكلال فر ١

 م هومصو 7و و

 ىأ حدكنف مل طسلا نم هعقووههججو لجرلا هيك دك لت اسملا ثب داس ا ىقو شسدخلا| ظ

 وى -هو<

 (حنك) مى ءاحدوكو هيدرعش حر رع ة طابعه سأ ار حدكو كلذ لكنمءاهلا لدا و رع

 نم لاكراننلا اهل عرق مخاومو نو عار الا 1( ) هنصكك مبراهشسَدَك

 لاق فورع وهو مهدايعأ

 عيدكتلاو شودخى

 ل ان ص سرع م

 وو س < 5 »9 < ع 5 د سوس

 ىحاصلا,ت سل ىنافكذع من #2 حاربك الا تاذن مةنحردأب

 ه«بمقلحلا ىف نوكيامضعن وأن اسنالا ناد ةثراكلاو ة-راكا انآ س> اديردنا لاك

 3 5: هو سو هو < ىهوهم مه مس و<

 04 رك ) لغبلاو رابجلاالا مدركيالو ةمدركلا نودودعة<#ركلاوةحي ركلا 0 ا( ١

 ةغصحا ريك الا هلوق ٠

 رمسكلاح 7 35 - ريغسم]

 ىقلالنا» 0 توقا.لات

 ضرارهزن قاس هرحاربك الا

 اهتكستراغصت وسو ةفوكلا
 ىلالقال نيذلاناسهرلا
 لاقينا ارداهتمب درشلانبهل

 رحادلل ودمع ردامعهد>ال

 رهاظر عضوموهو ةنحربد

 نئاسلارثك ةنوكحلا

 ولأ لوب هيفو ضامي رلاو
 ولأ لاهؤلسا ة:-ريدان ساون
 تتارائركلا دعت
 ةعيس ىلءوهو حاربكالا

 مهودقو ةريخلا نمزمسارف
 هامسف ىرهزالا هيف

 ةسهعملا ءايلناب خاربك الا

 ةحراخ - ركبلوقب هشو
 حاعت و سان منن ال | عد

 تادنم مشل ىلادصقاو

 حارك الا

 اهلباقملا ريدلافرك اسدلا ىلا

 نباريدوأ حارسك الا ىدا

 جاو
 اهمزال ا انمحلزأ لل ازاَمَم

 حاقرتادللا ىلا داعمو 9

 معينضم هيتكراصتخاب هأ 4



 دهدهك لا مكسكلا هلوق
 سوماقلا فاك حربزو
 يعم هأ

 (عدك) ءادلا قرح 5 فاكلا لصف 4غ

 0017111111121 كت

 نيس طئاخلا باصأ اذا مما طئاخلا مكوابةعمدراذا امك هتجاحن ءهصاوريسل ادع :رمسو

 ١ هن بعمل بار الالب .ةوىرهزالا لاق هيف يلو ههجو نع هدرو هباغ

 هج” | ممم زو

 هاف لسان م ارقصتد ارلاه ىمدالا كلذ ىحم دري هق رذب ناس ميلا تاليا وق درشللا
 ةجهس سو

 هوغو نس ,نمهنم ريط ام كإ ةةسان -حياكلاولاق ىرابطا قرذز هع ومطخ فاخو

 وهواصك فيسلارهكتو 35 عباوك سوا تام #2 ُتيعبلا لاق اوكي

 داطا صد كاووضللا+ نمحدكلا نودّكْلا م١ مظعلانودمعللا ىف 0

 ربها فصيم لاول اف خدكلا علي الوهفرثومف

 8< مه وو # مىمصسدر مو 7 سومو<

 اويكو ءايخدرجو 3 اموركم مهنا او

 ةزءو<

 | ا كيزمدلا ىلا رلادرضد يأ «هتسانعرلا عك كين ئذينوهأذ ه رح . الالاكو

 ضرالا يذلا كو هبوب 1 اتارتلاهسلع تفس هدفَكو ع را هنمككو ف سكي مانعفاشلا

 لاك ردشوأ تابنن ماهيلعام لك أ |

 وو سرلرم رقم 02

 دوسل الا كادنم خاوكلان ما مكسلذ مون مكملعدش أمها

 فدك ثلا تت ما ل ند دع را دكر

 ض7 - م5 م ردو

 بازل كت ولاف تفتك تفكر اأو ِء كلاعب رلا تفك هنملاقيئثلان ءائثلاعب ىلإ

 ا 1و و درعا : نعول لج راقت كلو هيَبرضاى أى دحلابو

 ا همم

 لئسماشاملاملان هرثك لّصُلالافدضءقزف ذوهعجع وسلا ريكو هنصكسك هب ول هةعزانو بارتلا

 ةدوبعلا صلاح عد بع ةسقك ا ةلاكع يقر نمصلاطل مك 6 ( 2

 فاّقلا 1 يا كرعو

 م ل

 لالا نمر 14 8 (ِ ضنارفلا ماش ىفتازنةأ سهاةكماو هن ءالعنلا مك الاو
 سس مو هو

 ز اولا كتلاوابتس تك ادقىتلا ىهل.قو اهباعل الى اةمرملا ءاثلاورقملاو
 وهولم ىو 0س وووت ىو

 تامرهلاز“ الا مكلاوتمر هاذا مزوعو موزعو مهن بو مك ةقانوةمرهاةفانلاوةمرسهلا

 هليا ىلع هتقفشوادعار رك ذيزحاراىرهزالادشنأو

 هومم8و هس 9ه6 0-074

 ريتخحلاتاذ طلطللا مكعكلاو 5 رجل. هف رنا ىلع 0

 00 ا 00

 (عك) ةتيديرأ هرهو زل عو مككو طاطاومر رض ىهفاهناذسأ تبهذ :وةقانلا تنم ااداو

 حددجاا
2 



 0 _ةلافر + تاكو لعل لعن
 سم ا

 لذات متألاو ةحانقلا ها هو نا 0 ءاكرمصب + قمن مط ع اذا اق شت نفل 6

 الونيعلا باصءاكح دس !لاق هناك سرفلا اهيمست ةواهو و كب انةداضعاهب ني

 ىلارعالا نباح املا فةغا انهه عقلا نأ !ىدمعو لاق نس سدأ هنعمرسعت نال كاذ ف.كىردأ

 م و © ع و 0 و 7 2 و وه 3 و 323 9م ص س

 باملا تهت ىرهُز الا ةضماا هتتعلو حانقلابريقونارعا اوفادقلا املا ديوردا لاق

 < ءوزج 1 وو 5

 تالدو كلد عمصمفأب رأ دباب اراحضلا ل لوقت 0-1 || عف رع هم تدق ثاودوح وذم .وهيذاكق

 ةحانملا ىره دولا اهكرقلى رأت دق اهلش دة م شخ لك كاذكو ةح اقل ىهديشللا

 حرا حاك (حوق)). هيلعئلذَتدلص اذا ّبابلا تقفل سوط ومن حاتف مد ثمل

 1 .وةواحوةتدبلا حافو هب ىاوةيمانةملكلا نالهدسن الاه ءاملا قرك ذيسسو راو وش

 مها مو هملع هللا ىلصدتتا ل وسرد ث ندا ىف ريثالان با عا اركنعهسك ىأهقاح قو |

 رادلا ة-اق نم وشو اهتم ل حا ثالث ىلءةئي دم او ةكم ندب عضوم مساوق ماصوش وةحاققلاب

 وهلقو مداهطل امال ملاك اةدلا 0 مت ( اهتحابواهتحاسل_ماهطسوىأ |

 سو هو

 فو> 1 :نآلث يدا فو حاقأ اوان م دج ردا حاف مدلك شهيقوءاملا#“ اكىذااديدصلا

 مه 2 تهل وهموم #7 وم

 نزاعات رق تا جك كلا 0 5 12 نأن هو : ريح اق دحأ

 نا ارعالا نيا حاقأ وع وقت و 1 ساق حوش د قرص اذا حرجا 1 نامت : دحر ألا شو

 تدب ةحاف نم هينمعأ المنملاع هنأرع نعىورولاؤسلا دعب عنملا ىلع ممداذا ل_جرلا حام

 و 7 4 95 ه 6-8 2 هع 1
 اهتءافو رادلا ةحابادهل وقب ىلا مادقملاانأ تعمسح رفلانبالاق رك دةفكندوي ن أىلبق

 همم -- ما 9 م 81 1

 نبا ءاملا فاقلا تدقاءتسشنو حالا نع ثدندقو مدعو رثبلا هئيبتو قال و بزال نيطد) فهو

 داذلا هاا وراد 1 لا اكن عدا تأرأ 3 ا ترمهدان ز
 208 8 9 8 00 م ُ 2

 حولا ارعالان ا اهييتطاحا لابس زي سوا ضرأ رقي لاوس اواسجحاس

 ًّ م 7-0 1 5 1 -. د 9و 4 - م 5 5" 52 ٠

 روقوةراقو تزد“ ةيالو يال ةحاف لاقي شتا اللا نوضرالا
 01 ع

 اهطك ًاواصك ١ ايما ع 0 ماهل اةيادلا كك, مك ا 1١ (مك) (فاكلا لسن

 سفك 1 أوال ألاقي ىرتالو فق ل يقاس ءةريخالا

 وهوتافرعنمهةضافالا ثيدحىفو فاالب ىمدالا نءاهدحو هذهىرهولالاق اهتصكو

 2 هس 0

نمو بك اد وكلا اهمسأ ارتد دحاذا با لا تنك كاذ نموه هتل> ارهبكي
 جاب نماهتع



 اكعمم هيانو ممملارسكي هلوق

 نيام رسكسلاب ةنادمقلا

 افقلاور

 لسماقلاب ههدداميقا هعثو

 ة:ىلاةودعمقلا

 قداز ما هلي ريثك نع

 ريمالا لعشي اك ساسالا

 هطخضرمعم وزغب نعم اطلا

 هسلعءرت انس يتفدأ
 ههدقم هك هأ ةمنغلاب

 57و (غق) ءاللا فرح + قفاقلا لصف
 رسوب نسسسرس 1309392992 ببي

 مهما لاك هنأ ار هلا نع ىورةسناف نوم موف لاعت وق امأو لاك برشلا ةهاركر مقتل

 ىللعْس دح قو رص صاشلاهسأر فارلا م1 باجل لافو هسأرعفردعل هريصن ضاغلا

 نيضار ندعو تن ّآ ىلاعتدلا ىلع مدمس )سو هيلع هنا لص ينل هللاك ه-هح و هللا مرك

 8 ةرحاقالاحاقالا فيكمهيرب نب هقذ:ءىلاهدب بعجب مث نيش هاراضغ اذدع كدا ديون فيض سم

 ةهسو 2-66

 حاتفارهش نواكلل لو ه4 مص نداعوف ص هكرتاذاّلْغلا هعبشأ أ لاه انوا سعرك

 نءعةاك ىهنافذالاىلا ا ا ااا

 س0 م

 ىرهزالا لاف نقدلل براقموهو قمعلاو نقلا ىلت دملا لعجي لغل اثنالقاذءالا٠ نءالىذيالا

 لبالاك !دعص مس 5 _ دمهاكذ ألالغالا ا ,مهتانعأدنعٌتاغامل ميدي نأ لج و زءدارأ و

 .٠ .٠ .٠ 1 : ل . 2
 ا ادهو ىرهزالا لاف مدافلا ىرلا نمريخ اقل امظلا لهم لاقي ثدللا لاو اهعورة-ءعفارلا

0 24 8 5 20 - 

 هانعمو مضافلاىرلان 5 مريخ حدافااامظلا ههنمعومسملاو برعلا نمهانععمامفال_خ

 89 يد هم

 ِ "ذل لوق أ هدنعو عر ز مأ ل وق ددمعوب أ لاقو ها خضفي ىرن مريس قاشلا ش ١ طعلا

 -ءع 20م -هع ع 925 -

 ىو ربوأمم 000 ادراك دلااع مم اف برشأو
 «و م

 عف رثىح نبللا نهكو ورئامن أت دارأن ال هتراعتسافءاملاف مصل لصأوى :رهزالا لاق نونلا

 ءءء ا 4 . 0 4 .- 1

 ىأذسنلاحوم_هلان الفنا ل_.هثنبالاقو ءاملا برش رك اذاريعبلا عشب كدب رش نعاهسأر
 د 2 .٠ 5 هل 7 0 0 0 .٠

 يومان رشوهوهسعتتاونللاوءاملاودسنلاو نارمشلا قد قود دنلا فوجتلهناو هلدو رمش

 3 . و . ”هد 0 2 0
 ناكدناثتد داق و م اهلل الاقيامنا قامهيفلاقي الفرقل اوزيل اام اواحتقيوسلا

 ىلا وهتففتسا اذا ميملارسكب قب وسلا! تدك لاقي ءادوسلا ةسبح نمافك مقل ىتشااذا
 ا < 4 6419 5+ ج

 لمانيخالوز دعلبأ هلا لعوراك :ةهواص# مب عد م (م) ا ةشيقلاةاسمقلاو

 0-0 ان 335 ةدعسم

 ٠ لاك تار ل نم تم ىرهزألا 0 اا قذف نحول لاو

 ومو 0< و م رم 0-

 عمت االفلوقأ هدمعو عرزمأ ثددح ىفو اهق مث تكةرقصلاوألاه و مههالك ىلعللاغلا

 دسعانأ تعمسرمث لاق ىرلادعببرشلا اوه ل دقو همفلو أو برسشلا عطقأ ى أ مَ هاف رشأو
 ل 1 0-0 5 5 2 3
 1 1 سما دي كو + ىو سلس

 م - -”

 ظفوراف رح .وهو كر رلاقوذد 50 مهلا نكل اواذكهريسفتلا س هل تاقفر علاق ال_لق

 رود

 | ماوس فيجار ارعأ نم كلذ تحمسْرلاو ُمسلاوهو رمش لاما كودو ىر مزال الاف ديزل

 دوعلا



 ا (مق) هاما فرح « فاقلالصف

 ظ 3 0 را ريعبلا -- 7 3 5200 .ناكلا - اوضرلو أ هفو ىف

 2 7 5 ك 1 يا نه 0 ا ةراذ

 ركل وب هيو قرر رموز اقل ثاهدقويربرشلا كلرتود_سأر عفر

 اقم ةقا انو هراكسموهو*املا برشاداءامملا ع نمنالف معدي وأ ةحتاقملبا ىو ذر , وأ اه

 امناكرو ةنسةسرك ذي مزاخ أن برش: لاك دنا لا حرط ىلع حان !نمءاهريغب |

 حاملا لب الك رطلا ص ْغت .ه دوعقابت :اوج ىلعن هو

 ديد 1 00 ىلع كيسا ىذلا لالا نماضدأ أعاقملاو حافلا 12اقلا مسالا 9

 مكر 1 املا هذخأ وات اذاىبالا محتسح رتفىرهزالار ذو

 حق 0 و هنابىف قا مسسف مانجا امأ راه ًاواهلسرواهقر طبه رح ذاب اه

 ىدهلادلاخ ني كلام لاك لد ”ىلعالاءاملا بر ثاممفد هركيام نال نوفاكملاا روش

 اقف فاراَسس #* او ألا نباام ظ

 ىرهزالا هيرشتالفءاملا نء عاق رام يلبالانالكلذباصسل قو ناتغلامهو حاّشك وربو

 5 يرنةقاللبالا تالواسهيفاملا ردك ل 7 اركل حا قرهشايعساذرب ءامشلا دم امه

 نالحاش :رهشاعنى ردوا لاق ناو كاب مشل لاه رمش لاف اريذعتالا امهيف

 قو للذلا صلو هرصن عقرب داكمال م عشتبعب وت اةفءاملاد راهاذآ [ثدرو اذا لب الا

 عفارلا ممم اوم_هراصب ن وعفربالءالذأ نوعشاخ ىأ نوم مهن نا ذالا ىلا ىهفيلد زغستلا

 هسار ل اذا لقلا هيسق لاش :رصملا ضغو سأرلا عف رحاقالا و دضدن كف هعضيداكب « الدسأر
 يح هدو

 رك 5ىحهشطع نسا ىذا !لب الا نم «عاقلاوعاقلا ثيل لاه ىرهذالا لاك همم نماعوذ ىه

 و 2ةس ات كد هدوو

 قنا ىهفىلاعتهللا لاه مة موهف شطعلا هش أو امو رش مطل ا ةدلس نم مشي مقدقو حقت رعيو

 رهسفت ىفث ملل! هلاف ام لكىرهزالا لاف مهراصب ؟نوعذراالن وعشاخ نوسمقمم-هةناقذالا

 هريغىلءريسفتلاوةس رعا !لهأوأطخوهذن اودهةممهف لو زعهلوق ريف: ىفو خاقملاو غاقلا

 نعه أر عفراذا أهرم_غب قام "ناكر عا هيا نأ وتب ءىورهناف حاسقأ اماخ

 دع ول لاق و تا زو تملا اركذب ان رمشتلا تلد نكييلشد ّآ و اق هعج .ولاق ترمس مو ضوللا

 0 سم مث )و )ءوم هد

 لاق هنأ ىعدالا ن ءىورو ءاملا برشي لو هسأر عفراذا اهو هم .قواحو5 مهقي ريعنلا جف

 مسا

 06 برعلا ناسا ب هاز



 (مت) ٠ ءاملا فرح ه. فاقلالصف 9

 ىشبعالا لاق 2 اهعجبو ةتلتوءاقةأرماو لقأو قومفاكَ

 لا وللا 2101 و 5 0 اع 1 ا
 َ كلا 2و د مويلع موالا ىب

 هع دسو

 ىنل !ثيذ_تفو ةيلاغةفصميق رق كلا هديس نبا لاو للعلا ى د ل !

 قةرُكص ملا دسعوبأ لا املك نولخدنكارأى ام باستا لافدنا ل سو هيلعهقلا لص ا

 وسل <

 تريك اذافنا.سالا ىف 5 ةرصوبسأسار ث”لاكو لاوسلا رت لوط نماهيكربزسوو نانسالا

 وه «ن

 ابا ملا مهلوق نم « لك عاج اول ل جرلاو اوف تريزخاونقوساو تلفت

 اهبايث تسوى أتت هوز باغاذاأر ا بعك ثيدح فو ا اوسلالامعتسا عت

 مباع :ريعبلا اولح رلا َط و هعضوم روك دموه وءاناانىوربوفيطتشلااهباشواهسفن د هعتتملو

 ىهبلعتقاذا لرلا تضم لئمهبهذمىوهوهئانسأ قت ىأليدوَعل ل اىفو اًيكيلت

 اقف ا لام لع لوو نط نمت اذا هياطومدار ارقهنع تحير بعبلا تدزقوهض رع

 نبا ( مغلق نكاد لاو بالا ىو رئلافاهمقرو اعداللا نال لعد وتلا |

 نملبقو ليتسلا فق .قدلا ىريص نحيل املا ( مقا عمنا هبرششاذاءانالا فام لدي رد ||

 ىرجدق لوقت ل مئسلا فقدقدلا ىرسباذا ىرهزالا لُمسلاَمف حقد زانتكالا ىلا حاضنالاننأ

 | اوعأوةساننعل لاو عير دن ادةوىرهزالا لاك رمل حشا دقو لبذسلاىف مقل

 نماعاصوأربنماعاصر مذلة وديع لاسم لور سرق تزد افو علا م

 هج

 233 ممقلار 35 درزكت دقور خلل ال ىوارلا نمل ثللوأو ةطنحلا امه ممل 3 ملا ع
 و 07 ” و مث "5 م وو - 0 7

 هع ا وهفسوعممقاو قدوسل اوزئنلا مقوي وي شراوكلا معن اوأأ

 ةسيئألا الاول يفتت كار ىسل اذخأ حانققالاو نيالا تمار قيدخلا ااضدأ |

, 
 ُناَملاوعَمدلاوءررغو قي وسلان مفوغسلا ةصمّشلاوءاملان مل ءالمامٌةسِمٌقلاو ةمشالاك

 ةغانلا لاك بيطليقورما بلو سول ليقو نار ةءزلا لبقو ةربرذلا ناحِمُلاو

 مادملانمناعمتشلا س دعس هالعهتاوختكفاذا
6 

 لاق يالا تاهت اناس يلحس انخرط + !بابخي نمّبْحلا سأر فاذا لوقي

 ةئدملا لأي ةغانلا اكو لاق ةفيادا وكالات ذارعشلا نمادحأٍلعألةفينحوأ

 ةءو-

 ند :رصبلاهب اور ها هولاق ءأ ارعشلاةءاجةلإ دملاب تناكو منعت وسان هشيو

 ل ”هلقو [هلةفاعوأ و أهيمراثك الهه .كصرا ريقلا مَ ةوناتيملا نس هالعمهريغماور و

 ف



 44 (ف) ءاللا قرح. * فاقلا لدف

 سسوس سسوس يس سس سجس جس را
 9 4 - 20 ع عم 2 ا بي .
 ىلا هناخافنءاملاس زاوقو ىرهزالا ةركسنلا ف فرص و ةفرعملا فف رمد, ال اريوىرهرال الاف

 ةزحوو لاق بهدف فانت

 سل 5سوو 0

 ناو لا مر ىداوغلاليسك « حراصو نول الرضاس مهل

 لش -لرامصي د عال | ل اوقامأ و

 ايل -_و ه8

 جراسا هدقلا ليك د اوئيدقر ةفاسلاج

 س7 ساو سم هم سالي سو ضاع

 لماع زرصنو أت يادي 30 وهىلفو لالا هلو هلال شب ىعدناف

 5و

- 

 عود

 ا ىهل بقؤتابناورشلا حرقت ونكتب تنتاى هدحْزدملا ةرصشلا فَ

 تح رق ةردصش لك اهيدارأ ل مقو ب ا 4 | نثر لما مسؤر فراصقن اصغأ هل نسل ةروص ىلع

 نهض ارعالا نبا لاق لابوهلجر عذداذهلويباكلا حراق يلع اهلاوبأب عابسلاوبالكلا

 اك س9 سرع
 ةدقو باكيا نثري لثما سور فراصق نصحه نيا ةروص ىلءردشوهو حرار ارش بيرغ

 لو وهو وعلا حو ةحْرملا مشل ىو ةسرلاةرصشلا فل جرلا لصين هك اريخ

 هم م سو

 شرخ و هو حرق ىلع هنأركب أش يدح فورا نبا ةنادزلاولبج ماضي قوما
 وو

 لا 6 ةيلعل ١ اولدعالف رم ع ىداان درا 6

 (عحست) ََض ميم 7 ا رق عج وؤد وقد رطلاع نَدَح ةقازاسلا نمالا حرق 6 0

 وم م هدوم 2م

 أاحوسف حضي مق هس اناعثالاة دوه لو ظاعنالاءاّق وس اوحاسل ان

 همص ريع «و

 ىردأالوهدسس نبا لاك ةغللا له أ ةءاكح هذ هج ومو حاسقو عساقوهو هلتاعنارثكمسنأو

 اين 7 ناممدعوخلا كايت ةوقث ل ءافعنش طوماعوضومنوكينأالااهجواتهلوعفم طفلا

 ا 1 و

 مشو سلا حوسقا اوديدش بصح ا غرر هتبايضا روما هناىرهزالا

 هذع عنسما اداء 1 نعلن 60 0 بماذا فل

 مه ومد

 دْشْنأَو دكر اذاماعطلان عهسفن تعفتو

 9م مة بص همامدمص 7# "87

 4ي لاك هلضتن ىو ى سب 7 انحاركمةطارخف سي

نىشلا تدي ردنا لاكوهقرووُهّا دبع طر نامت اوبل كلان ىف اقر» ثلاق
 هُمق

 را 0000 2 هتك اذا

 5 21 هم

 ل1100 ماا

 ةالصلاّنع ىنم سايعنب|ثندح فو تح دقو تيبنثلاو نينا كمس اوهوبلكلا نئرب

 أ ةرابعملا تس ار هل وق

 سأرىل_ءءيدسوماقلا

 ريع د ها ملا تن

 ىلا عار مااداز (0
 ةسهعملا نيشلاو فاعلا

 - ا دوو عسبضلا ماطقكا
 بارغكحاشقلاو مساق
 رديف هيتك ما سابلا



 هيانإللا بلكلا ح زقوةلوق
 سوماسقلا فاك عمسو عنم
 يدعم ملأ

 اذكهنلاسوقلاق.نأوهلوق

 لاقاهشماهبو ةءانغتلاف

 اوناك اه هرك هناك ظحاحلا
 ةيلهاملا تاداعنموسملع

 سوقلاة.ن أب حأهن اكو

 يعم ما لا هللا

 مل صم 7 تسسلم

 (ت) __ءلافرغ « فاقئالسن
 9 هم

 حْارقلا حابقلاٌىزاهتزالو 2 الكلم ودنا ٌلدال "ولع

 51 و 26و 17 ماةرع 5 187

 وأ لاهو حز رفهند-اورصمحوُزرعل ان نأ ارعالاءاسن نركب وث ح رول |او

 سس و مساكمدوس 5و و,

 رحال عاركن 9 م يل ا

 د و 2ث

 حارق امهعجبو لات حرم اورق اوُديماشلصم لاري لا (عزت) سرف مساح ررقو

 ميزاقتلاو ”لكمملا 5 نموحن م َرشملاواَتلاو اسنلاوْحْرَملاو حلاوه فار عالا نا حازقهعئابو

 هلاناثيدحلا فو ريزانآلا اهيفح رطو احر ةاهيفل جازت اهسّرقو ردقلاحَّرقو نيانألا

 هموم - 97 هن

 نددلب 1 هو هح نا 5 مناف 2 و ال_ةمايئدللمدآ ع ْس أمطمب درض

 ناو رمطملا نا ىن-ءملاو كدر ةريز ؟لاون :ومكلاك ردبقلا فحرطيىذلا لو اتلاوه وحلا
_-2 

 اثدلا كلذكفرد هردهءساسل دودركس لاح ىلا دثاع هناق هيدمطل و هةع:صقفق ل

 ردقلا ف ّلباو هلا ثاعجاذاو رادداوبا ثلا ةعجاراهبابسأم نوانراسع ىلع صورت

 و شات 1 تبدو ود ار 4 | ل اى ىيى :رهرال | ف.فذل ا و 4 و امم تلق

 هه <

 هلي شيدسملا حروق: نم رولان رق عيا عرق ميامواهنهحرتامتأذا

 هلوببباكلا حقو قاهدحاو تايلر - حازقألاو كلذ نموهوهمف بذك.نأردغ نم همسك

 و لوصام م
 لمقوهّسروهيىرلقولابو سرعت لقول وزو عاب .ةاعبجينيتغللا فحزشبحزقو

 قئارطح رق سوقوةيلاءةفصناسنالارك ؟ دحزراقلاو و :رصشلا لصأ ح زقواعفدد] سر اذاوه

 ا د 0 1 زطملابغىرهزالادان عسب زلامانأامسلا فودة وقتم

 هده ع 70 . مسو زوو

 سابعنان ءثددلا ىو هسوق ناد ااقح زق لمان لاق السوقن هج رق هفيالو فو رصم

 هس سو ت5

 سائللوليوستل هب ىعم ل قلج وزع دق بوق واو رام مساج زفنافجزخسوقاولوتنال

 ىلا ناولالاو قدارطلا ىهوحزقلا نمل قو نيستا اوهو ب رتل مسام مي هديضتو

 ةيلهاملا تاداعنمديلعاواكأم هرك هن اك ح فن نا اذا“ يثلا حرق نموأ ةحزف:دحاولا سوقلا ف

 ا :ةلاوقرغلا نم نارا نينا وانرتق تيتان نيب مقري هللا سوقلاقي نأو

 نءسامعلاونأ لمس 9 روس موقناطسشلا ورعول اىرغزالا س ولا كلت ىلاةةررطلا
 نيتلعلاهضنال ل ز فرص. الدربى لا لاو لحرب هقلسأ ناطيش مس اهلعج نملاقفح رف ف -و ف سو ع 1 01

 اا از 1 1 7 0 ء ا
 : ةرضحو ةرجو ةرفصن م طوطخ ىهود_زقع_جاحزق نا لاشو بلعت لاق لد_ءلاوةفرعملا

 رمعبه تقلا |ذكع ناك اذافلاع ه.لكوم كلم مسا حرق لاقيو لاك ديرب هت ا اذه ناك اذان

 لَك 'ء



 "و917 (خررتق) ءاللافرح « فاقلال صف

 هلع 2 وارقلا هة> ناكو

 2 د مو

 0 اهفغفلابقيياو ك يزرتكا تسوس

 بي ودون لا هلي وطءادرجءاسلم ْ

 <و مد هج سم و م

 حا ورق رةسهشلا نامت "ات * انقطع سوا ذه

 مز ئذلاىن ارقلا وةبهحاومواح انكىأ انسرافم قوش را هلمسسل ىضمدقا ذه ىأ

 ١ ' ربربلاق ةيذاملا ىلاي رخالوةيرقلا

 مظا وكل افيسب قارن و * ةوظع موي لك مكن عفادي

 اهيلا همسنرصلا ع ماش قلعة رق ىه ىرهزالا لاك عضوم مساوهوج رقىلابوسنم ارق قو |

 هرسفو م كهع ع فادي م حراش ىأ تارقو مالااذهنمنامز :ةتن أىرهزالا ا

 باعثد كن ناعضومءامحرق 14 ما |ناَحَرق و اج كو و ميلس نموا تن ىأ ْ

 رو ةهض د وو 8

 نينجّلك ْنكلأدقوحرشب 0 ام ق>تارقألا قي رشأو

 ةغبانلادشلا ايدك ارقلا ةدمسعونأ هفرصتن أك اوفو م ٠ْ
 92عو

 رج اوناهنغراط صواق/انع م 5 0 أةيحارق

 ارامي 3 ىراصنلا عمي

 هلك ىرقلا داو قو عسا قالت همه دقو ارلانوكسو ىاقلا مشب حرقرل 3ثيدحلا فو

 ىلا كضلا حدرقلا | هلوق 3 رخال ةزفاعأو دوس هروب وسو هيلعهلتا ىلصءتلا لوسر

 روفصعت حودر-ةلاك : ان و 0
 ةمريغلابل ع دهس د اي ادؤو 3 تلج

 ة>-درقلاو ةح-ودرقلاو ا ع 00 ر ل

 ىةروحلاك ئشاميفمضلاب اعرق لحرلا حدر دورعلا يرق (حيرف) ىلا ىداو ماوه

 لهوأء ىحىذلاحب رحدك ا : 2 / : 1 : حدرسقملاو قهارسملا قلح || مولا لذلا ىلعريسلاو مّضلا ىلعرارقالا ٌةحدرَلا كارعالا نبا هتمبلطي وأهلا بلطت
 ندر ب م 0 5 1 : : *ا|علاوهو رم هر اذا ا لاقفهيومد_:عدش مزاخَنيهتلاد_هع ىصو اولاق فار عالا نان نعرعاصتملالادملا

 و همس م 5و
 ىلحدررقاو هةسلخ اليخ نا هنق مكسضنؤسرادشأ هم يكل ارطضا نافاهلا وح درهقاوعفدنوق .طئالَّْص ةطح و كتياصأ 0

 دم ماسر ْ 0 ١
 3 ا و لى عمضطضلامدرملا ىاررلاىفلاكولذلاةحّدرملاو ةعدرلاءارها الام كدي زيفهلاوورطضتالوبثالا

 ها ابراقّتماشوب سنو عرق ا لاف حزارقلا عهباوةصقلا ةممدلاءاسنلا نمهحزرقلا ((جذرق) ثادرقلا نم اضيادازودجناهدازرشلل 2و 1 - و مهو : 1 1 8 ا

 دريك د



 ملارشل انم تضعو هل وق

 ساسالا ىفاكهردص
 يدق أ الا رخلا لمس نع تأث«

 | ليقاملهف دهاشال هنا
 طانخع لوهلوقدعب طقسدلعلو

 ها هررحولادشناوئث لك
 مي

 قل ل ا ا يل ل
 ه6 يل ا 0

 (حرق) - ءاناقرخ « فاقلا لف 8

 ناسرةننورجت اك نم * فاما كاروطلاركوأو 2. مجئاونأ

 ودوهريغالو قب وَيملتسلانالىذلا املا اعلا و حرق اهدحلاو لقوتنأحرق هن دحاو

 رب لاق ءاعطلارثا برب ىذا ملا

 حارشلا سلا نمساغنأب 1 اية يغاس ىهولاعت

 رقلا ولن علاكدب ثنطن؛ ةهطلاخع ل ىذلاءاملا عفلانوه حار .ةلاءاملاو زيكا فلج ثيدسحلا فو

 ةقرط لوقدشنأو حارقلاك لالا ةفبنحو لاند بزلاو

 ضااخلا عبرقلاىرهزالا رك ذدقو فرتغمىأ عبدقكو ربو *«عبرقا ات دش فقرقنم 2#

 برق ىرهعسلا لصتك فرطا 5 لداك دِهَعىفلِتمالَعْناو بيؤذونأل اك |
 0 مص

 | لكم هرالا نمحارشلا وقاثصودهعهلوىأ الهاك د هعىفل-:ةىأل

 ةضلخلا ضرألا حار ةلاة فتح وألا و ةلذقأولا دعكَد ةح رقع ريتادرطب لت[ توانم

 ظ ضرالا نمارّما ىرهزالا رضئايفالوءأنب بلع نذل ىلا رك حارّقلا لدقو سرغأوأ عزل

 أ لاقؤءوشب طاتخت لورصنلا يق سدل تلا ضرالا نمٌحارّقلا ل قو همفرصمال ىذلارهاظنارابلا

 أرجح أنبا لوقدشنأوئثا ماطو ررعغاب سيل ىلا ضرالا نم اقل حاورلا ار ارءالانبا

 لسمثنا حارٌدلكءايحيرقلاو حاير رةلاوحا ورقلاو 5 مفعم حالا رسلان 3000

 0 ةسيدالوويسسر مانا را هدقو ملا يفك تبا حاتو ضرالا نمل اوزقل

 اطرصئالوهضتإا الوةوُدلاو مخ ةسضير عاضرأ نوكيا ورا والا هوا فيج نخل سالاءام

 سءسلاةزراملا ضرالاودلمقو ئىمءانعسلا ن وم زبام ازمابااهر حاورقلاوقلامتو

 هم هو <

 حور شك نكنكشسماو 5 هنوقعت نك هنو نذ دسعلا#

ْ 7 
0 - 

 ىشاهن اك تلا لاف حاورتلا ةقانلاامىلارعالتلقىومصالا لاك" اولا هلي وطخاو رقذقانو

 راغصلا ىهو هادهدلا اج اذافراكتلا عمبرشلا فانتا لبالا نمحاوزقلاورعوبأ حامرأ ىلع

 تماصلا ٌنيِديوسلاه حبب وارقلا عسمللاوةليوطغادوماسلمحا اورق إنو نهعم تب 2

 حاورقلادالخا م دا لع نكلو #* مغ مكيلع يامون ىراصنالا

 ىام نمي وأ نأ ىلعَنيذحآ ١ اعنا هموقلابطانوقياذسهو فذفيز اجاب مو ارقلادارأ

 ربا اوصل دال اراه ولذا !نملاوطلا م لا وع مءاشق و كيفتكأ ال ادد رباه و
 ”و مدد سو

 لاق تالا كدر ىتاةل_ضنلا ىهو حاورق عجبح واوقلاودربلاىلعو ضاطعلاو را ىلع

 ناكهو



 ونام س9 اوم س 0

 846 /)ح 306 2 ءاللاقرخ « فاتلالصق'

 8 هه

 رفا ذولا يار فلش نا رافو ل« امهوزاراقلا رق
 لق وول

 9و هرجع

0 

 ىو ىذ لكوحراقلا ُسرقلاى 3 ٌحراقلاو غلاسل !ميدعر تيدا قر رح
 ةسوص 6

 لبقو اماناييراصدق ذل نس رانيا ىعردلا# حرق كالا تاو

 ىلت ىلا ن ْنَسلاٌع وقوةحورفو دم لاس ىلاض ىبوقلا قلنا لبيقوتتسمابئامش

 استْءاَعَدَجَت وك ضعب ىلا اهضعب نملو اوكي نانسأ عب رآهلواهتاش هحو 1 ةسل وٌةعانر رلا

 اما و سرا ةبعاير تطقسا ذا ىارعالا نبا ىرهذالا هان رد قواراق مانع ظ
 هنان اهئاكم تيب وهتسعأت نر ىلإ :ىتلانسلا تطقسدح .ورقن احا ذا دعنا رئارغ مسا اذا كوع روهف

 ةسداسلا ف سرفلا ل_ثداذاو لاق َنسصاَالو نس طوس حولا دسعب سلو سرا هو ْ

 نّرفأ اهحوف 0 اوةبملسا امور ةحرعلا ىرهزالا حرتدتفةبالاا 1

 نسوا علب أل بق عطقن م سرفلا هوى نوكي ضان لكة حلا لبيقو ةرغلا نودام

 ّت دعب ليقوتهلتلاو ةلاطتسالاو عسرتلاو ثءائتلاورا دنالاىفا مقل لاةحرألا بنتو ظ

 ىرهزالادثنأو ةحْرُق ىنهفترغلا

 ْ ادقم نكن ةرتودلا لثم حرق دا

 اهتسرق نرخ فيلا دخلو كرلاو نعمل اهيلع لك ةريغصلاةَعلَداةريتولاو ىن ا سرففصي |||

 ةح .رقة ترسو نك أم هوه لبا حرألا نسما و نسج العن عندك 0 7

 ةنسلا فلخدىذااوهف لنا نمح راقلامافت رملا نرخ تزل بزب 00 .نفوزراشلا
 - »ع منثمسس-# موصل جس

 ىل_ةصْنرْع ىلا حَرْألا ل_قو ءاح م و ًاوهوحرق اواحرق رش حرتدقوةلبطلالا

 05 و

 رقم و مهردلاقوفامةرغلا ةدسعو: أ لاق ةماهلا نمامهقوفوهينمعنيب لقأ او ًامهردلا

 دّقل وحرق ناك م و ريغصلا م ص دردلا لمس هرفلا ىيعندب ةيساقلا يأ ١لاق ودن وداق مه دردإا

 م .رلاودلاقداوس فضا امس را وأمر ب كري

 2 5. و

 حرفا راملا فورعمُكرلاز © هقَسىرادشناليللااذاح وسو

 ةضورفميةمراوذلا يل روت امر ةضورو لاو رجلان

 هو همس م

 ميعاربلاامفَحو باهذل اهو 23 007 هبا ارش |ءاحرقءاوح

 ىهولاق ل_بزلا سر لة مسرغا | نطب فنوكت ةنعءاحم ّ واهتبتادب ىتلاءاحرشلا لسقو
 1 5 ءر2 0 و سد ني هو همس و هك

 لل ف رطفلا سورت سورتاودراغ_صصضس ةكلا نميرضناحرقلاو ىدخلا هطاقاريعملا نم



 (حرق) 2 ءاكللافرح « فاقلالصف لفل
 ا 1017 1 110 ا م تش تلا ت75 ا ل قاب زا دل هلا طا هس جا هم سم سم

 8 سو نام 8 000 -

 ىه فلارعالانبالاقو رش الو اهبنديلوشتالن أكل دواهلج نيبتسي ىت>اهحاقتلب رعشنال

 و 29د

 ريتعتلا يقل خدت تفل لازنال 2117 ىهف اهلج نامتسااذاف ل عفلا اهعرق رع مانأح راق

 للا نيبتسي ىحاهنذيرسشت والجاه اونظزملاذايورُكس فم سركدتو اف ةقا ثللا

 953 8. ص صد

 انوركتحرقدقو حرافاهبلحلا نييتسينبح هادو 310م ةادسوأ اهتطف

 تيسير ىذلا لةءلانمحيرخئثلوأ عب رقتلاةفنحو أ لاقو جلا تابنلوأ عي رقتلاو

 كضرأ ايماموجا الل-ترلاقو لاق هدوعووةظوفومل دصأ تاب لتشمل ع رقتو بحلا ىف

 سب مو ووو 1-7 كوس2سووم رع م

 ” لمئات ىلا علا نبا لافت ثهلصأ ور الويإةبرديدرثو سورمضاهيف كك ملاقف

 سة وو

 هلوقنوك نأزو<:دقو حرف َةْغاَحَرَبْفا نوكي نأ االاأح رقم نوكينأ ثيل ناكوابلصاسرتشم

 يلا نس عارالا ردقز ءالاٌلقيلا حرش ال ىلارعالا نا ءلصأ ىعامئاتابصتنمى أرسم

 همز هس

 حرفم موو كيوشتلاعب اويل برغي سم رطمنو 000

 قيم 2 وش س

 ًاوطوماس» ايومراصق همقرت ًادق> ورقم قدرطو اهتاينءادتب |اضرالا مقررا رخ

 سرفغلا ىفىشعالا لاك ليا ملزامأا ةلزع رفاخلاىذع نمحراقلاو

 مام و مو مو

 اهلادعوا ءولملادبعبطتمتال 23 ةريط لو ادعلا راقلاو
 : مث 2

 راجلاىف ةمرلاوذلاقو
 سوو ىم

 حراق يملا قاروطتمعأو 3 امم ””تضأهلطلا تعا اذا
 ا 5-8

 ةحرافلاةءالو ىرهزالا لاق 0 توم راهو وت نانا لاو ردو داوقجمباو

 بودى أ لوقو ادعلاح راقلاو ىثعالا تم دشنأو

 92ه

 . عيراقلا ٌبقلا وبن اًمااالا #3 بوسع ى مال نيح هن رواج

 و و

 حارقم عجبت "اكس ا.قلا وهو لعام ىلءلعافرسكي نى عب عجبا ذاشن ماده ىدنءالاك

 دحاسسا ند يس يضلل

 ثرللاذهترواب ىأبرذذد تسب ىنعمو ىربنبالاق ثدن امو ثانئموريك اذموراك دك

9 

 رهصْلايقلاواهنم عقلا ى هول لنا نمييناقكاالا فوخنا قي رطلا اذه ةحانسب ىشمالنح

 28 9 ىوؤص 5 ست بع

 قال دس جف نونتاماوةناسأ توتااذاكز حقو تورف حرب سرفلا رشدقو
 ا ح3

 لاقت عْدجةلاثلا ف و ولفةيئاثلا ف ود لمقو َح راق معابر رم عدحم 5 وحى والاةئسلا

 ىو هو حىت 1 3 ها مسصأ مدقق ع وؤد
 نطو رق عجبا ئراع سرقلاو فأي فياهد وهذه جيا أورهملا عدا

 اواو ونال راو عبرأ تاسعا رلاوااننلا دعب نانسآلا فو حراوقتانالاو

 سرغلا



 موو (عارق) ء1+لاىفرح + فاقلال ضو
 9 يس ص سو سس

 لوأحرشلاو ةحيرتلاوهلوأ عيلة حركو ةنءاتشلا حر ةديزوأ ةقاىث لك هب رّثليقو هقأ

 ةمرهنبا ل !اه رهن سلا نمت رخام

 ةمث وس 5 8

 اجامدوعت مءاملابورش * هم ماعةحير قلك كنف
 م5 ده ع

 معلا طابنتساداربةدمحة كر فالي قو ينسرالجزغر ةااددسعو:أهاورو مما لملا

 ىان ؟لاقف كيلعَّق أ كىارعال تاقدار ءالانسا لاق اهو ىأ تسحر وهو عبللا ةدو

 نتناول كارت اهلو أف ىنيعبرالاح رف نالف لاقي نيثالثلا حر .
 سد هو و 8 ه صو و 2

 موغم يرش نمىسحةحرق 27 تكردأو“ اك ذلادبنن دح ىلع سوا

 نإ و 9 سوء

 ني رشها أره ىعل يح هرق بان م ”لردأ اوتاةنسا 1 ى فاك ٌدد نيح لو وعد

 نالاق لرد نيح وأم باصسلا 0 رو قرغمك أمم يال عطل الءاعههش سوأ

 حر طلالاقو 2 تاس زا اكو 03 لق

 - يس نك“ هتاذلاوغَرملا ل نم * فد 1 هامل

 لو أملا ثالث حاولا اوءاملا نأ ارّهلاى وشي نالف واش .امّلوأباصسلا حبر 8

 وهو رَقلا هس ىذلا ساسنلا نمو 53 رحهم_صي1ىذلا لبالا نممضلاءناحرقلاورهشلا ظ

 كنف قو ملا مسالا و ناسرق لب تنوملاو عسجلاو نانثالا كاذكو ٌئرَدْملا

 نوعءاطلاامم 0 ك0 وهيلعدللا ىل_صدهللا لوس رباح نا هيسنعدللا وذررع

 َ نرمب مهلخ الفناحْرف ا و هلع ملا ىلضدتلا لوسر ناك أنمكعمناه لق

 9 9 1 000 رق وره لاق اذه لبق ءادمهمصي لهنا ناح رق هل سهل أوق عك

 هسنعهللا ىذر رع نعام دح ىرهوملا هدروأو كو رتمدغل ىو نوالاوو اولا. موضعي هعجدقو

 هللا ىل_ضهّللا لوسز باص نم ك عمنا هلل .قفانوءاطرعتسسُت ىهوماشلا لح دين أد ارا نيح

 نوعاطلا نما لا اوهمش ريثالا نا لاق ”هكوركمةغل ىِه 5 اهل دن الذ نون اسرق ل_موديلع

 نمناحرشلا ممضعي لاق ىرهزالا ءانشن لبق رباسأو كم لمسه ادارملا واعرب و
 هس يوي

 هن "اكوةيضحالو ى ردجالوح رقهسعلناحر ةلجر وح را ا اسرق لحب :ردادضالا

 . نماموب نيعبرأ تماق حراك سرفو براد مشي ىذلا ناحر لاو حارشلاو كل نم صااخلا

 5 همه -_-- 252

 حرقت ت>رقدقو حرف حراوق جاو ماموأةقانلا جراقلاو اهو سرك ًاواهلج

 ىلا ىهل قو حراق ىهفاهلج ماذا ىلءقو اهمنذب قوش اا أقحاورقلا ليقو اًءارقواجو رق

 6 برعلاثاسأ ب 6(



 حرق حاج زلالافو هلوق
 0 بهي السر
 يدعم ملأ حابصملا

 هيانزلسا قاب هد>رقو هلوق

 يدك

 (حرق) 2  هالافرح :*« فاقلالصف 4

 إ 1 1 كك ه7 وى هس و م8 : 42

 فاقلا تف ىلعءا ارةلارثك ًاولاكحرقو حرقمكسس-نا لجو زءهلوقفءارفلالاقو مهمادعأ
 نوداجتالو دولا ودلال وه ولات ا منامعأب حا 0 رقلا ناكوحاز أ /1حرشلانأكو ه 0 ل 2 و س هما كد ةسءس هلا ع

 ردصم ارق تاحارمللا تدعم ليقوارقح رشي لج لا حرك حاجزا لاقو مسعد -ومهدهحالا

 :حّرَملاٌةدحاوةحرَشا اوح ورق يح ورقم لجروحورشو حرق باو ةحارشلا رع نأ مبدتلاو

 الفنالْسْفلاذخا ديد بر حَرَعلاتللا ذاسفىلاَاَرتاذارتلااضي أح رقلاو حورُلاو
 موقلاحرقأو « اسورُمْلا حراقلاّليصُقلا ع *« مكلاوألاق ح ورقم صةؤوجت الكت

 ظ ىرفزالا لاق مّدقناملةموشو نزلا نم لجرلا بلقَحرقو حرا مهلب اوأ مومشاو ءباصأ

 ريعبلاذخأيءادقحر ٌدلاامعغا طاغّنال كمل اذخايديدثبَرَحَحَرَقلانأن مثسللا هلاق ىذلا

 73ه مس

 ثبعبل ا ل او هنمورفشمل دق

 ةدءس

 لذه ةح ردا هاوفأك برضا #* نان بولا نو

 ثيعبلا رس ءامناولاك اهرفاشم ل فاهها اوذأ فورا لبالاةحَرتْاو تبكسلا نبا

 ساش نب ورم نمىعملااده

 لدهاهكرام فى 0 ةرفاشم * امن 0 هه 3 0

 ة وه - م

 لاَقف تيمكلاة:ذخأو
 < سوم م ةمع رس 7

 اريربلا ن ناك اج رقرقاشم ٍِ اهرا ماهل قد

 ةحرقلا هب اصأ اذا عب قوي ووعمو فويعبلا حرف لودفم نعت معقل رقع حب حرق كرها

 ايو 289 2

 احرقح رشي رمسكل امدلج حرفوش برا نم تا -رشلاو ةحرشم ىهفلب الا ت>رقو

 ثايمورلا كامنالحورقلاوذ سلا ئرمالل 5و هلأ هحرفأو :حورُدلاههتجرخاذاحرقوهف

 حارتقالا و هيوم قتسساو هدام ا رو كان هحرق و تافهدسحهنمح رفق ذأم هووهسما|صتقهمأا

 | يتردد ءىشلا عا دتباحارتقالاومالكلا لاهترا

 هيكرتأردعن مديكر ريعبلاح راو 1 ور رم نما هو ةاذكيهملعح ل

 الت لوبد قاراعيبدار عالانا ههكئدحرفو موسلاحرتسةاو دحأ
 5 هلو هدوسو | /وءرو

 ىأاذكو ذك ٌتوص يلع حرفا لاقي هنمو هلا ىعجملكهمسةناو هتافات «ةنكتخاو

 نب طاع را اهمال مئارقاوعجو اهيلعٌلبحىتلا هتيطناسنالا ةحرقوهراتخا

 هلوأ



 ؟و؟1 (عرق) ١ ءالايرح « فاآلال هيف

 فوةصلا ىو ناك هنا ثد دولا فو سوقلا ن نع هيرب ىدلاوأ نوءبست باوناكىذلا مهسأا ا

 ال ريشة ريرهىأث يدحو ذب دال ا رط رطسوأ أممسلا ل شم ىأمب ةرلاو أحيقلالئماهعدي تح ا

 يكن اكن 20 نيللا ير اىأحئقلكر اصف يطب ىوتها

- 

 د هد

 1 ةهفاح دفذ_ئاقةدام لا ماعسانلا ماشي ناك هنا ارعثد دو وأذن نمهرهظ :

 ص هم يم

 دال تسسلم ادا رثلا ف حدا ازمغي ناكبف هبهيلعارسهيفاوسو امس ا

 5س 6-5 نأ 0 ع 0 0 6. . 5 .٠

 قع ارلانالرك ذلا ف فورت زالىأ كارلا حدشكينوا_.ههتالثو دما ىفو ل ا

8 - 
5 5-2 

 ا 01 هيلخ ل بعودلا نسل ةدنع|-ررخق محد |

 هدام مص <

 نسولف ايسسس رأت :5و 2 لا حدا بك ارلا لَ طنا *

 و 2و 2# 5 6 38 ا

 لوعذملا ه ةقاص قف وهو نوبعلا ةرك ادد ليخو حقى 4هذتراغتح دقودنمع :

 سدو و ه6: الع

 3 اذنا ماتخحدقو حدةموهف هرمخاجدت ةسرتسر لوا ذل هذ ترعاه اك صاض !

 دلل هيئادما |
 و ا ا 0

 ٠ ل 7 8 و 2 5 - سر ا هم 01

 ةساولا قا 2اس 0 قاب

 هو 8

 ا نمةصخردارأ حادقلا ىرهزالا علا قرولا ن هتادنلا فار طأ ىهلمقوةَحاَذَق
2-0-6 

 ةفلخ تعمم يرشلا نا لاق ةبصاخ ىرهزالا (حذف) عاركنععضوم حاد-ٌلاةرادو

 5 0 ا ا ل ال هيا لاي

 (حرت) ىهاش ىأ < افونالف ىدذافوةساشملاةعذاقملاو ة-ذاةملا لاق لاق ىددخلا

 : هد 8 -ٍ 34 28- 3 هَ 8 1 5

 حرقلا ليقو ند بلا رذامود بلا حردامدوهثوحالسلا ضع ناتغلح وكلا حول
 3 ةسليس هو جي 1 4 م وس (2هم 0 : نإ 3

 ىفو اهلأحرفلا ناكوامنايعأب تاحارملاحرقلا نكس بوعي لاف وملالاح ركلاورامخ الا

 2-0 الا مشلابوه لق حربا مضاابو خلاب هحرشلاميباصأ مد هيدأثي لوس

 رق ىتحلك [نوانيسقب ط ابار اج ثيد- >-ىو دموي ةعْز اولها نم همهلانامدارأ

 أ د ور هم دك 11 - م2

 خ.رقلاو ةمادةحرق نقدبو حر قوذ حب رقو حرق -جرو طب كنا لكأ نع 2 ىئاانقا دوغ

 و 7 2و مة

 ىلذ هلا لاتملا لاحت ا .رقدح قب هس اذأ حلو ,ةدقو ىارقو ىحرق موق نم 2 را

 9 #8 سو مم مى مص 37

 اورق نم نو دالك اهللا مو »* مهطسو لاح رقدو-! تنال

00 

تن ءتوو بالو مم ادعالمونمجرح ن متو! بالا انعم ىربنءا لاق
 رف نؤطذالىأاو 

 0 1 10 0010077 اظاةنالاقلا لهن الانم ةنفالا ١ لح دنا تنفك ا



 ا ير لعل نا ور ا ل ل ل
 0220 2007707 ا

 : سم

 ل راج حقو اهيفام فرغا ذاردقلحّدق لاقي فرغت ىأ ىرخأ
 نم

 0 «سه565س. ود قر

 اذأعيدو ودقمو ع احدقهحد_هيزدشلا لفسأ قانحدو ىرغا ىأك تمرين ةجدقاو

 فاسدا ةغاتلا لاك دن قا

2 
 م80 رو ب

 رقار 33 ملك تر 4 ايكدت رد ."امالا نظن

 ليقؤما درو 66 املاب لاظيدباو دوىربن الاف مالا لَن ىرهوملا هدر ت بلا ذغو

 6 و ءو ه . مث

 راكد عباربكح الحلال ال 0 مرر رارود مزدقة مق

 ا 2 . مخ ا دم

 ٍق ” رويعزاسالرت ةماعلا باكردباكمهكماهنكر َردَقلاهَذ همبدٌقىلا"امالاردسيىأ

 زهام نر 0 رك ةءاو سمعو

 أ اناا ىفو«فرغقرلا حادتقاو باكل س لوم دهدعساوهر , رو لاس ةدسعولا

 007 0 ص

 ا ١ 1 لق قا مك راو مفلا نمادحاولا راح دل ليقوم ىأد > لقود>ل3

 2 وسو 1 6-0-0 ا ءاض ا هع هم ص مه هثو
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 ل ا 2

 لاق رصقلاو لولبلادب مداريىذل اللا ال قمر عة وغلا نم بت ؛اذادوعلا

 0 انتل را ا 0

 دع قتضو. ءوو اني و

 ليدتإ را بج اواهطقى تا رمل كف حدقلا

 ! خور و نيا يلو 2 ١

 الصلراص هيفلا_كأبكرو شيزاذاث حدد هلا نر وس اربنأ هطقأوموقاذافوقينأ

 1 ة2 7 0

 الباف مي بيؤذونأ لاك حبا عخبةرخالا عيدامأ 0100 اب ع اوربا حر

 2 و رك 1

 جيداقألااهقانمنيلوك 0 ةيصاعفاهنم ىلا تالواامأ

 لاق اهلدح والا دبعلحرلا ودق ةضألا ىرلاوةعمنجتىأ |هيصاغف هلوقو حادقريثكل و

 د هد 8 دك 24 |

 اوم بزي كتاوعزنقوج رع اانا عفر انبدص
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 مر (عدق) .  ءالاىرح و«. فاقلالصق

 موضع 8 هم« 2
 نادرو س.دنلا ىفام كرمعل ىدبأ 0 نحو درو هللا لآ راكان

 صحأو ه-ء هللا ذر ىلء م ورع هراشتساف اناءيصَس ناكو صاعلا نب ورمعل نك مالغن ادن

 عمامدلا و ىلع عمةرخ الأ كنا ل ناسا و هياجأف بهذي امجأ ىلا واعم
 ةدحاوةرهديدارأ هش دقو هاورن موتيسلااذهورعلاقفايدلا ىلءرامم لارااموهب واعم صدم #6 . ل. . 0 و 00

 منا ةحدتقلا لاو ءانلقام امة حرش فريثالا نبا لاقو صاعلا نيو رع ثي د_-ىفءاج كاذكو

 ثدد-ىفو يهالا هقيقحرطظ ظنلادجا رسال الثمامم رض را ةحْدَقلاوةح َدقما,برضلا

 أم هةعضا ار هلل مد نغام جر ذقساول أو دوأةر «دهوه>دقوأ مآ كيتو كيتي نح وو مه 398 سر

 اية لق سان !] ل ءلسهللاءاشول ٌتدَس وقم كويل نمرانلا حداقلا حرت -؛

 ءاًةحد قل هريسفت فشلا لاو رانلاحادتقان م قسم :ةرودسدقمه|لعج

 رعاشلا لوةامأو ىرهزالا لاق للي رال ادتقا

 نم قل سم معد

 25 2ءه ع سهم
 .دقألاجودقلا م نانخلا ش عر 5 ارداسو دن ن يح شدط أ تنالو 5<

 لات اكوالا هارتال ين ًوهبرعلال اوةدارأ هنا
 مدحالادأن لا ىلعبكملا حد « هعا رذبهعا رذ ار 0

 ٌةحداقلاو ةيلاغةمصامهالكو معلا حداقتلا ا ١ وريحشلا ف عش ملاك ١حدالا رجحقلاو ظ

 حداقلا عقو لاقي ىعدحالا اولا هناس تع :رسادقلوةتر مشلاو نس لا لك أمت لا ةدودلا

 هوم ا ب ع ل ا ع " هو كاس !ففودأ حدقواسدقاحد قو ةرصشل اورد ا قّيدقدقو لك الاعب هند ةيشخيف

 هد 0 ١

 لاق نانسالا فرهظي ىذلاُداوّسلاودوعلا ف عدصلحداقلاو هيف عش لك اءوهواح دقرع مشسلاو

 همر م ة2ةوموهم .٠ هوم 4

 جداوقلاباهباننأ نم هرغلا قو « ىدقلا هنشب ىيعفهللا فر ليج

 هلاف قطا ى ًاهحذق منو نكس لمفلايو حداق ا هبف مكواذا هب دق دقدوعلاقي و

 مون هه 9ع

 ن0 و نس فرعاىات دو ل وديزولأ

 2 و هو ل يم و ه2

 حادقتلا لح ذق مدورصبأذ #3 7 نمل طهر ن كلو

 «و.»و وع مب ضع

 ىرهزالا ههركءوثىف لع وهشْعميخأق اسجد وهيا سكي بخ ضرع
 هقاسودس له دسضعلاو لاق هقاسىفحدقيو نالفدضع ف تغب نالف لوقت كار ءالا نب نع ا ةس . تدل

 ا هوب 7 مو س هم وسصوو ه
 بص: واردق ح دقن عرزمأث يدخىفو د2 فرغ ةردقلا لفسأى قيام حيد تودع
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 مودل ص اذكمارحلاوهلوق

 ل هان دأب ايفمدح

 ىيع» هلأ هررألهغالا

 .(جدق) 2 ءالافرح « فاقلالصف "81

 8-20 م ه مهو

 ٌرلاَو هفةنسمال رسمك ننزل تيرا رعلاقي هدلاخوئىثلا ل _طدأوهف

 8 9-92 هود
 2 افا لاقب ؛ وةصلابهبشوهو هكا :ةتمقلا (مقخ) عربا قون

 9 15 و <<

 وهلبقو ارو طاح موه لمقو ربدلابطيحلا مظعلا مضلا,متسقلاو نكح اهنوصأو ةىيقعقأ |

 ملا نارا ناروكنابف.طموهونيكرولا نيب لخا دوه لقو نطاءز ءنيكرولا قلم

 . لب امرك ذلا رغم هيلع ىذلا م ظءااوهلبقو نكر رولا اب مبدل لفس أوه لبقو صعضعلاو

 هاقتلموء يش ىف بلصا! فرط ْن م سد مكن ردنا شبل قوفوهىل قو بكر لا لذسأ

 ينحر 2 وو ذة

 نيكرولا عوسك منا القوس ذأ هةلذسأو بيلا صعصغلا ىلعأ اولاق ملا هاظ نم

 م52 و و2 -. وهو

 (حدق) ا زعل اويوكعلاوقاثلاو صوم اودار او يرضع 0 يسقلاو 5

 ” افي ردع ألام فورعمبرشلا ىلا حادا دح اوشير هللا, ينال نمَحدلا
 3 تم و 5و 8ع ةهم

 هلعانصو 0 حالا انراكر اهراس دسك ءاوهلدءقو تقوكلذل سلو

 : سو روس 926 مس صر

 ادع 1 و ةلاو حادقملاوحدقملاوهيئا ريالا مارحّدتفاو 0 دقو ةحادقلا

 و »8 صد

 ناثلا ادد دكورانلا حدس هب ىذلا ارح |ةحادقلاو حادقلا ل_قو اهب حد دي ىلا ةديدللا هلك

 35 ىلذلا حومضم حادا اذورااو #2 ةيؤرلاف رانلاهنمىروب ىذا ارا حادا ىرهزالا

 تلا :راثلا همجي 0-0 رضي ىدلا لاقي ىمصالا ََى ر رول حادا ودب بزل كاحدك حدس او

 0 ه يع
 لمتابعي ا!لوقهنمو تنعطاذا همسل قت > دقو

 سل معا ةيويىوو س سا 89ه ةهسوم »م 85

 حداشجلا كاديز و وها تنأف د دصتقا اوك هرعبدقالحامشأ

 سادس <

 اهفيعضناديعلا ور ىأحداقتمرصمن هديل شمت 1 مصيب سنالو إب سحالىأ

 مهلاثمأ - نءوديزو: لاك ا ا ا رلاهتكرحاذا

 تي  هدعا. ىوأ © مه

 خرملاو ىلذدلا دانزو ىرهزالا لاق ببدآلا بيرآلال_برالبرضيل مح صف كدا
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 ةحدقلا مسنالاو هيفْرطتو هريدرمالا َحدتفاو كلذ نموهوة ب نمةضراعل وب هبلق ىف شلا
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 رسك هلوقؤادبأ 0 امك ماعلا عرس أو هوامش ماعلا لهنا كلما يهمنا

 1 ع :تءويح 7 3-0
 »ا اء نسي سس نات نا اسوا ل رت سا اا عل سا

 همت يي حادي ع 3-4

 كا ا اجا دع ا ب ا ع .

 / 1001 ا م يو لا ا
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 9 (مث) ءاملا فرح 5 نانلاا

 ىليىداادضعلا نم ١ ارلدقو نهال عأو عبشلا دصعلا لس ارثلالافو جيلا لغسالا و

 نيعار ذإ| سو رب ؤناذللا ناقيقدلاناف را | ناحّدلا لبق و ًئ راّشاشم ماظعلا لقأوق وا ا

 مهلاوأ لاق لاا ونيقاسلا قلم ناو لمقو5 ا رذلا فرطالاةد ع

 امدعاناا مظعلل ا ةيدن_سعوتأ لاق حاّمقلا اضي أهل لا و4 اصبع ريالا الث دح 9
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 لاق بقر دك ق5 ملا ىلا هنم فصلا ىلو
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 ردك تنك ارم ا #3 اوت نك اتم تنك وأو
 ست ص

 و ماه صدك 0

 هاا رسك هللاقيم طعاكلذنال 0 ا ندوه ميبق

 لاقت ىأ ارعالا نما هنكقدقف ذ هيزسسك ؟و :لكواهضقحرضلاهدكْقاذا كلذو ههجول تحرج

 ا 241 وه ه هد 2و وهدش ا م# (تل +

 7 اعملاو مرولا تلا اابقلاو ءامقو اللدارتتا هكر ١ كتسأو ةرابلا ارعلاوهحقاقر ءل 1 تي

 دو لاي

 مرَكَلاَو مول نم ضلال هت 20 امس ام نياملاو يللا لا

 وهىل-هءقو ما عاشو مقار ع ًومؤللا فاكر عم اك اذ فرت لابو * لكن فو

 ىو و وى غ9 و6 هءس
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 2 ىو <«
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 تف فاقلا دعا ل ةسيرعو فرعاولاوق دولا صلاخة حولا

 ناكلذلاه مهم. صنم مهوب درعلا مقنمنالفلاةب حا أ ا اولوش ل ,جاخلأ ام-4 اوقل

 عاركن ءلدضالا مت خذلاباضب أحلا ومصلاو لص ى أر الاخ ىاراصو هريغوتيكسلا

 ىو كد هجنلا ىلا ىلا كير طضالو 9 اهحاش نمو راما فكن وع + هك

 هتلاو جربنا لاتولاف كالصأىلاىأن اشي لاك راما كا ارعال ا نسأ نءىرهُرالا

 قاتلا هم :ىنم يلع نالوا هلع عين وهو لولو الرف انفو ذا

 لاق هدقصلاخ هن ”اكسانلا نم
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 حايقلااضيأ 4لاق.وهلوق

 سوماٌلا فاك ناسك
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 9 9 يا
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 حقا شيد ىفو نال هحودللا مقاولون الى ليقوهقلخىث لكن سح أ دقوهرّوص ههنا نأف

 و359 دى هم

 اهيفاملهركسو ام ل ءافّئامررملانالا ودق ناكحامناو كلذ: نهوشت صو ب رح ءاومالا

 سبلب | ةنكدنال اوأ عارطلا ىلا ض.غي هب ركوهو# رارأ ا سدا راملو قفالاو كلا انملا نف

 ظ ةئيطملا لاق اضيق هريصدَ ا هصقوةىهونأ هتينكو هللا هنعل
 هو سو وم هل سو -و ظل م اع

 د]اماح مجقوهجو نم يم #2 هصدخمتلا مق اهجوكل ىرأ

 - سس 4

 نا مقا ىايعللا ىو ناستسالاةضحابقتسالاو انشا :ارههشمساو ميش ب َنانالف جأو

 تدارأاذافو رنه واعف, كاذكوراف مكون عيا وهامو ميبةلفلا ضو اياه تنك

 دانوأ عاستاةريخالا اقشو هلاكقو اكسو راس واطول متنا ديرتتسا نا لارا

 ةماعلا رداونلا فو ريزيالا وتلكلاح ومقكريخ لكن م هدعا ا ودق .ةواقا الفيفا

 بخ لك نعنيدسعبلا ن مىنيحودملا نموه ماسلا مون ول.زختلا فو هين ءاشملاةاكملاو

 ”ىدعملل ى :رهزالادشتأو

 ريغ هجورابدلا فاو د ةحو م كاهرش كو

 سىس 6

 ءءء 5 مو 5 وو د دوو ءو ةوء ىو و

 "00 ميورو باكلا لمه ب رضي يذلا ح ويذملاو واس ودرب ىدأا حومقملا ل. 06

 وو- ص وو م 232 جوه

 ىععملا اذهدارأ 1212ه ااهمعهللا ىذرةشناعن هج كر مضخات لحرللاو

 و نم

 7 ييتيابقلا موو لات ةوقز موهو هللا هصقدات او ىن_هملاو ةهنش ه«_هجو هلت صقور عولأ

 6 لو 2ةه-

 لعامة كعر كنا هيت دامالاوجو ذل نموهو نو ءلملانيدعبملان مىأآني-ومقملا

 ومس

 ىلاءإ!ىلوق قل عدربالو هتاراف لوقأ سنن عزرا تم 80 -ىفو 55 لعفد بلع متو

 ةربرهىلأث ددحىفو داعيالاوهو ملا نمدقلا هل تاق ذاانالف تع لاسقب هماعىتماركو

 همهس د9 23 ع ساقمس و

 هللادلعنأ ىأ هيت عمزاماو هللا +4-كلوة:برع ءااودل يح رهقلا ريق للاعىأ اكو مت عمدا

 ه5

 رزام د فو مكرر عزا و ا لع فر عبتلا كرعذال هتدلاودبأو

 عايذلاةرباو عارذلاةربانييوعيقلا نيبق را 3 لا نياممدُصعلا ملغ ر طيس ريغ لاو جيشا

 نت هوم
 ا بةرثجب هازل ىمسي بكس ىلإ ,يذلا د_ضعلا ملف فرطو عراذلا ع رْذباهدتعن 3

 لقفسالاو



 عر 5/6 ءالا فرح #4 فاقلاو ءافلا لصف
 م مس مهو يلزك 00 مس و ل 0 8و

 لكحايفلاو مالا وراثشالاو ةمءسلا دي هتلسأمدلا تقل اضءتوضعي م مك
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 لك نم رس ااا تيما دول 1

 ىو تن .ى 5مودمص ب
 ىأ حامفاهتسإ وعر مأث يد -قو ةعساواأرادو مدد 0 اضع اشي حاخكإذ

 هد سر

 ةنملا فكيرذتعاثد داق و فيفضلا باوصلا هريسغلاقو ادّد_ثمدسعو ًاهاور ع سأو '

 ا تس 3 :

 اجل 4 م

 سم وه مر

 عناب و نحتاج تاغ و 00 9 3 حاس ل رو |[

 ةريخملا للا تعفداذا كلذو حاف ىيفةبلهاملا ف ةراغلل لاش ناكو ةراغل مسا ماطقل م 1

 لول لا حامسلا ف ”الوهلبفو كلامزب غلاك قرت مييلع سنا ىأصفرعَتلاو تعسناف ١
0 

 اب ةىنفىح كضاانانلو * مهيلع تامل
 ِ نمةيحان ىعتياغأ فإنا اح مص ةريغملا لدا ىهةراغلا جاف ىيقةزاغلا كالا 1

 ووزن, هّمده <
 ىف عمو عجأ ىلا اور اورشتاواوعسا اذاونو ذولي زول اوي ىلا مظمْررَك 11 :

 حايفاهامم-وهجو لكن م ميدخو ةراعابم يلع هستاهانعم قو ةريسغملا لمحل اهتي أ ىرسشنا اى 0

 نا ىعد ةعفترملا هلئاشااو اهمشأام وباسكو ماد _حوماطقح 00 :ومةعاجاملال ا

 هب دعو ١

 ىركبلا لضفملا لاقأك اهروهطةدش ىلع لد كلذو تدعاذا اهبانذأعفترتاغ اوتعفترا اهبانذأ أ

 م وءدد 0 سلس »و سس 0

 3 اك !ميداهو 00 ىلانذلا"هلئاش ضرالا قش

 و ه . 25

 3-0 احو.ةلاو هلا باصسلا برت #3 لاه ويف عحباودالب !اةعسف عسب رلا بصخ محلا او[

 مص اوهادهولاقراطمالا نمح ومعلاو مدلاوءاتلاباولاو ىلارعالا نباءاور ىرعزالا لاف

 لاقناللاةريزغع رضا ةمد3 تناك اذا ذحا.فةقانومناكم هان ذ دقو ||
 #8 م 0 و« 75 س | قيم )سوس

 ادوعص ةملاخا مسحت 5 ادوفرلا ةحايفلا معدق

 ىارل لاه ضرأ مساند

 دهرا ابشري ءامن ء « اهدي َناَصئاطقنمءلعروأ
 هةموو

 1 او عماسح اهلا او

 3 مو 0 وهم مو

 احو.ةوادق حجب 7 ةل_عفلاوةروصلا فنوك ند اد هاا ) 5 3( (فافلالصف]) ْ

 يحس مح محب تيصصص7سسصص سل مدس 1 حسم

 066 ترهل اناسل 0 غ9)

 0 171 7 ةط]1ا

 هناكمفمانرك ذدق و هل ]وق

 هعج كانهلاك هنكل

 انيتكو ءاقاا خفبحوتف

 ىنكراكنا شهاهلانهملع

 ضدي و هيلع سوماقلا
 عمءافلا مضانهح وتفلا

 هصلاوأةيقوفلا ةانثملا
 هلوقل علف ساسلاوهو
 فرع ءافلا ته لاه

 هييغفم جا هنو



 مقلف سوماقلا ىفداز )2
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 وهلاقن مضْألان ءاسضارعأتلأسورعوأ لاق ن نوللا عمور ريعملاكاذكو هنولادسالا

 بد 0 رغصاور جا لثتلا مصْفأو هسيفةر نيدينازالل ارا لانو

 حاضفإ وع اهني رلكاك 9 يداع ىلا لومي ًارزعان -:*لذبلا

 قرن رآح ولا كدر يضلل عن ةنعءاهمغلا ضَعِنْل سو

 (علت :( هوتراكهمحاضر ,(لاس مأكل اذه نمسا حسا هنركساذا هبداش
 ةماهلا فصل مدل او لاك مالا رونا هجولة ة>ةبّرالاو سأ ارلا اطسو ىف صرع معلا :

 ىاص كي ه9 هوو

 ساو هلم علاوي سأرلاضررع علل جرو * لكنا م إماشي 0
 و و طف

 | ةديدا- م1 تعطت لاقي وةسنلاعةفصكلذار وذلا مطفألاو ءاع ءامطف ير او ناي رع مطغهو ملف
 ه 5

 ررحلاف هريغوأ قزعموأ ةاصسملاهتب وسوابتْضرعاذا

 مهادآلالدخبو ًأححاسكلا من 5 لمقال ناوي اوه

 رعاشلا لاك 8 درعو]هح اطقم عطف قره را
 ووسس 5 هريصس 5و 5 ورع

 قسافسوةرم مست اع 00 0

 باعت كشف ًاهنضر ع عودا سل وادع شن هراغع ود دوعلا مطفو

 سدا مدس مث 97 سم

 ادت ىضضواحرج رداع 3 اسولطشماماعطق ىلع 3

 امم اطسنملاعضوملاءاعطنلاب ىعو مباسو»و ىضمو اه د ةمرلا ىف عقو مهسلا ىعيلاق

 0000 ا ااا ا ااا اا ا ا ا أ



 (عضف) ةالاق * ءافلالصف ا

 قطني الام ٌلكمعالاو قطان لك يا راو فاد ربا وبلا جس اال

 ةيغللا ىف ْميصنلاوئابملا معالابو مدآ ب عيضفلابدارأ مت أوصف لكدد#عب 22د او

 | دكا متنا دقو ندم ب داكلا سيفعل ل وقلافناسللا قلطنملا
 مه 2

 | املا مالكا عيتااولا ممجتالو نالفابىل حم لاقيو مالا نعم ا

 جفنلا و دقن نك ماذا زاك مشفموب موداذ#هل مهن نبا لاقى :رشرالا 5 اوهمق مال مم

 انحرخ ىأر "ٌقلااذه . نمانيصف دقو ىرتاك «يناتمويامر زا ةانكولفز ملا نموصعلا

 كلذك نيللا نم مصُْلاو دال بويز مست مطفاج هلا يصف أو انمون ىدف ا دقو هنم

 سو

 ل ”لضن لاق وعلا هنعْثَدحأ اذانيللا مصتو

 و9 مءو 82وةهد

 ْ يلا ل جرلاهلعأ ع عسي و * قى ةروهودوردراخهوأ ّر

 ميِصْعلا نللاةوعلا نحو #23 ملعتلاصَماوَمَح ل

 ةسقانلاوةا شلات معنا ورسسكلاو فلاو مضلابةوغرلاوىرب نيالا حعبرصلا نيسللا ىوريو

 ١١| افون ءانواطؤي تا ذااينلا تتلف امو امه
 ص سع ىنء نمل >رلاعو لاف فار ءالا نا هاكح 58 "اك لوبا مصخأو ايفو اهكتفنيلل

 د قرع

 ديعوهو ىراصنلار ربما او هرمسشت مل وءانلالثمسمأأ ناكر مو.لاىلوب ,مصفأدق

 ١1 ةاةاووشاديبرسلا عار ملااو اك ؟واورطف اذا كودو مه اجو مسهل

 م -2ع 2-2

 نم هنموهءوض ْكَلَعو كا ناب ىأرمصلا لصف دقلاَش و صم هضاو لبو حصن 1

 حَصْقأ و م ل و ميدو يارس عمد هما همت قام ءعللا كح و هددت وش

 ْش مسسالاو حوُصُقَلا ىلا مضافا نمزواحملءفْمضَقل (عضف) هسممح رخاذااذكنم مهلدرلا

 حارا لا هيدا معدلم وصفا

 احئافصلااوسكءابتلا ىلع « احئاْسمْلا اويهراماذا موق

 حامصلا تقومتانلا لاقي ودب 2001111 لحرلا مقالا و

 انمي لاقي دقو كرمت كارين كى نيتورانتسادق عصلا نأ ءانعم مف مسا اكمعَت

 هينا تتلو ىاالالبناثن دلاىفو براعم اههاذعموداصلاب ميصلا كه
 29س و 993 ومدس

 هئوضنيعالا هند و هفْسكَم عصف لرقو هضاب ىهو عبصلا ةمضف هممهدى أ حبصلا همت تحالالو ْ

 ىوربو

 : 0-0 ا 71

5 

0 

6 00 

 هب



 ماا (مصق) ١ ءاملا فرغ «. ءافلال سف
 0 وسو ا ع

 و 2

 ْ ل ا عسف عالا انك هو كاذك مسك نافمو ساو حشو يف سأومودصة عمو

 م وو م ص سه
 ولو ىهسيل قع بنما ارعات عع ىرهزالالاق رظنلا دعب نع 0في

 2# هس

 نيب عاب لوقي روكا ريال كالا عسا تزواذ هلاسقفٌهيرق هازرك ناك ذ ار الوش

 ىلا مسن نالف ىلايعللا كو ة قتلا ىناجن مهملع .رعش الام ام مشل اذن

 2 يف ل طنا بوش هير هام ىرأالو لاه حاسننألاو شتا نمد

 و هاب

 ىلذهلا لاق مهل اراك ذا محا سعت دهر نارا عرقة نوعومسست تا ازا
_ 

 ماقول ا شما هدو ه# هر
 عل اموسفملجيوةجمرتل اهدهرخ 1قىرهزالالاقو 0 ططاو 1 سفن اذا مكمنغاس 9 2

 م مو« و 0

 رون دمج لاف ةيساافبلا وعدم عع

 #9 ض نك يم واعد

 اهد دو عص :«سو هادف عض ىَرق در + -4ي و راحو وع سم سما رشف

 لاقت عافك فلا وٌقانلا تصُست (عتن)

 تدشن ناونملا» 06 00 تحْذَم انتيحاصوا كنا

 0 م اقص و 00

 مسخلاو ءاشله لجين رقاذا جلو حشو 000 ارعالا نتا ن ءبلعت ىورو ١

 لاق عصف ةوحاصف و ءاهتذ موق وق نم مصخو هفةح انلقاؤي رلا حقنالاةحاصفلا (عصف) ظ

 8 0 ٠

 لوقت ماو حاملا وسل 1نمة صفت أ اها ونصقوسو# ةمسال ارب زهتكتو و ورشكا كي و ودبس

 قرعورتك الخ لوقلا ل جرلا موو ىأ ضنا أو غلب ىأ ميصقمالكو ميصقلجر ْ

 عرسأو ءىشلا نسح اوهامتاوأطدأو عرسأو نس !لسثم لعفلاءاوفتك اولوقلا اوروخأ

 لوقكةس رعلاريغ كاكَن اؤلوقلا تاس هدب بر مص ميلا فصو فرعشلا ى١ىيردقوِلا لمعلا

 رص نألا ناذ ف وهو بعأ هئارامجلا توصونعي ُن ىيترتا « معلا أ ||
 8 ونور

 مصفأو ني هال يس وداجو تراها رعلاب ملكت ةحاصق مشا, ومجال تل

 اذااحاصفا هقطْنَمف ىصلا َمَصْقْ لاقي ىضلا كلذكو ةحاصقلاب ماكنت عصف ذًاواحاصق ا همالك

 تت

 يم 1 0 10 9 هم > هيو 07 7 -

 ئنثلا نع مدفأو هتمغد عب همالكت م_هفاذا ٌمعالا مصقأو ملكتي املو أى اوقءال تمحو
 ” دك لدا خس و م وط 3 م مب 2 :
 مطل لدقو ةحاضفدادزاقثإسللا ىرعناك اذا مصْمَتَو لجرلا مصقو هك هن اذااحاصقا

 نى -. 0 11 7 2 6# . و ا ام

 ناسللاقنيبلا وهوهحاضق رم صفدقا واد _دقثاك املاقب ةحاصقلا فاكس مصاف وةمالك ىف

 2 تالف نق "ا 8 ف و مير اد

 وهىذلا ممل امها اوقو# ا رهوءامصغل اندمسشتتلا ليقوةحاصفلا لامعا عريسا اودعالملاو

 06 برع مراه 3 ء4) كا



 لصالاباذك مقرفلا هلوق

 سوم اًعلاقو فاَقفءاقي

 ه-راشه_.لعدهنتو نس ءاعب

 5-5 ها ررحو

 ةغسلا ةحاسفلا هلوق (2)

 هلعلو لصالاباذك ةعساولا

 ديالا ال ةعاسلا
 هىكعم مإ ةررحو

 لصالاباذك امهسفنمهلوق ©

 اصستقم ةءابتلا ف ىذلاو
 ينص هأ

 07 6و 0-ما اك 8 8

 لاق لول ب 1 ٍباعلا تيت ةقانلا تصئرفو يصل "انضم ديدشلا ب عمملاِّن اولا

- 21- 

 ل رلا حشر 1 1 ءواةمنوكين الا تقرع اوصل او باك ىفهتدحواذكهىرشزالا
 م موه هس ورث

 ةطشرقلاك ضرالا»هب يذفن سلفا خرتسمد قي نأ نا ةضشر 7 اواًضد ًاءام امد دقوانر ادم

 هيلحر نيب شرفي نأ ةدّترفل ادسعو ؟لاقو هنلحرنييام في ودعقي نآوهىلايعلاا لاقوءاوس

 هسبل ع 3 كك ميم 9 : 3 3

 هبل<رنيب يحفي ناوهو هب الص قلجرلا مشرف ىفابكلا لاو ىرخالا نمامهادح ادءاسو
 6 1 3 و هو 3 2 0

 نيب نكلوامهقليالو ةالصلا ىفهبلجر حشرفيالناك هنأرم نبا ثيدحه سمو ماقوهوا دج
 د دوم ىوص# د ع

 نمل-رادشنأ او لسا ذا تلو صل ٌلطرو زديرعىأ حيف سأد «(عطرف) كلذ

 ىلهابلا سل صار جأنباوهوارك ذةيحفصي بعك نثر 1

 "ص ا سو - 72

 ريع نبط نم م طرو صرغلاك 35 ثا ار 3 رم مزاهكْث فاح
- 

 هدد و ىَذم . الامدشن أ كاذكولاك ماللا لأ هباوص :ربنس الا
 د

 م هه منوصو م

 ريرب صيقت نم تح اط ءارم د 3 اك عادوللاسعريديو

 0 8 سم وس

 3 روهطلا تضم ةمزوعاه د 05 هتلابعسا اذا يقدس نأكو
 2و

 هيعط :ةدقْفهَبض 8-1 ىع لكو

 - 9 ص

 أ دعاسةكر ملا م١ ذل شمالا 0 غرف )
7 

 دشنأو مكرفملا اوه هريدحب ربو هسا اورذم جفترا ىذلا لجرلا حاكرفلاو عاركن عَن الا نيبام

 5 م5 و 014 ان انو -.

 عسا سلو ضرالاققعساولا عملا ةحاسنلا (عسن) «اعاكر فاكر ةمدد تن ءأج 23

 همدوو هم ا

 ؟ ا هسعتم لوا مهلا لعشب تو تب وت كا ءاو ل

 نع م م هه ص ع

 هم <

 010 لج ىسينوللا دم درسا اوين راو سم ران خطي

 يع 5 وف وو 2 و ه-

 ثددح ىو عساوى أيسقلزنو ةديسقةزاتو عيسقدلب و عماوم هنشو لعفىلععسأ ل و

 | انعم اشكو ريو لاوطو ليو :محاسفو عيش تلاشي عساو أ اسف وعدزمأ

 0 ود ل و29 هم

 ىاودسمت مكل لقاذا ليزخ:لا فو هلعسو مستو اح .وسوو |[ عسف م «ساخا ىفهلصسقو

 نسسلااهأرق اردو فاارتسغا ايمي نابل ةءارفلا لاف مكلدق جيس ما

 9تر ةمس م -

 ّت درعضو هن دهاعت رهن يلبس ل دل اة اا لإ فاأيا اوصمابقت

 ىو وو ربع )ل 9س همس 2 5 وه

 ةفص قود 16 يانا عيار رمسنو عساولجولا ل تراست ءدقلاو ثترعاصو

 هلع هللا ىلصدشصيا مب امدمغي ىأنيمكنللا نيام سف مسو هيلعهثلا لصدتتا لوسرأت د مس



 ماه (مهشرف) ١" ءالا فرس « ءائلازسف

 ركن ًاواّس دم كرانالو لاملا تن نم د4_ةعىضشب لوقي يذلا ل2: أ ىذااوخ لاف ىمدالا

 حَرملاوانادم نكت ناولاعلاهلة:أىذلاوهنح رشم لاف نمىرشزالا مها جرش م-ولوق
 مو

 اذهب قرص فلاش رن هج 5 منش 000 ءالوالو تذل هفرءدالىذلا

 وه ىو وو ” وهم 89 وود :ى, هو

 000 ةالاق حر فموح ورغم هيفرسناملاسقي ىرشزالا مورد لل بح ورشمو حر شم رهالا

 عرقا نامالخل و فعالا ءىقرو ىخ رشي ىذا ىنلا حرشلاو حرف أهل 1ىذلائشلا

 مي ىذلاوهفحيرشملاق نود سعوا لاق ةماعلا همفّندت ”اهتددنعاذهولاك حور ةيزوصإلل ١

 حارفالا لشعب رغتلاوهلهلقاعالدناللاملاتدن ىلع هنيانج تناك ةيانح ىئجاذاف ادن اىلاؤبالو
 هم < هع مهم د هم

 هلعشرأ هتوفرعو 2 وأو ريث الا نبالاق ايفون

 7 2 يي 3

 هلال ك1 0

 اهكرتفةظفللا هذه نعكاريطلا تَرضأدق واق هلمسهملاءال ادت دجو اذكى موهوب لافربثالا

 ه]قن اذا ٌنيدلا هس :رذأو حر كلا ةسْمعلازأ ادع ادة جوبا الابتناك نا ثيدحلان م

 لاقفمهل ةريشعالوفو مه انأنأتدارأام اكندلريتعال قتل جرا سمرا زا 0

 هو ِ-

 تدورونسي رقلا نيبدجو ليتقلا حرا مهاونأ او لعل َيفاخعأ !إ_سوهيلع هللا ىل_ىزثلا

 ةسونم 5 هو ٍَّ همو

 ءافلاصضيةناحرفلأو هلوق عارت نعءانضسلا 5 كلا ةناحر ةلاو تعتو ىفرسئشلا دحر هى ارعالا ناىورو اضيأميحلا

 طيصل اهضعنو ل ضالا طمضد ىره نالا((مسرف )ف ورزعمءأ ود ملا و 2 ل .وفاقلا تاج رة ها ذدرىذلا اودهد.سْا لاق

 ظمض ىلعاقتتاودنلا ا 0
 ةموهظم فاقلان نامل قلا || رع لاف م ذانالاها ارقأاذكهىرغزالا لاق ةعساولا ةشيرعلا ضرالا حاضر ةلادي زن ع

 ا هنا

لجرلا مسرد هتسحاسو عت ناضل نقلا لا لان اوهيل او فردعأ اذه
 عودت هأ رظناف اينو تيواذا 

 ه 565

 هع ص خقمل) تاقثلا نمد_-الهد_تألوةر 50 ندفرخلااذ- هىرهزالا لاق ايراقتم

 لاق لبالا نمىهذلذكو يحس ةريبكلاءاسننلا نمحاش فلا «(عئرف)
 سا ض م صوم سالم ةهذسل مهء 1 3

 براقعلا س ةىلوملل ونذت 5 مكمالا ان حاشرف لا مكشسشس

 اشو درفاحو ضن رقلا هع اولا ضرالاخاشر ةااوهبفرطالئذلا باصسلا ناشر

 رفاذل اةفصومهلاوأل اق مطب

 حاشر رخال رطص- ع س دأ 5 حاضر رى علا بأو لكإ

5 0 

 ا لا



 (حرك) .  هالبافرس « ءاقلا لصق عاب
١ 

 املج ما” ينو
 هج دمي نيد وللاو مالا هحدق هيحاصلالا و مالا لابأس (جدف) ةلا ىف

 نيالا نعول اك لسوهبلع هللا ىلصدلا لوءرنأجج و ناب دسار حدافوهف هلةثأاعدَف

 : قو هلَمث أى أن يدلاهجدقىذلا وهديسءوبأ لاك لةَعوأءادف فاسو دفَممالسالا فاوكر تيالتأ

 و

 ثيدح فو خدف اال يرانا لطول الرج تلزم دقموريسع شب لوس

 حداف سهأ ه.لرنل وة ةلزانلا حداق اوانلقثأى انحرف ىذلات دركلا َدفتكلَ نبى ذنبا

 تحزمناو قانلا تخدم (عقن) هين رعي قنوين عنيا حدف عمسبلو مي ودلاغاذ

 ىففورعملاوديردنباري_غل فرحا ادم 00 10ىرهزالالاق تدب تسلولوبتل تحافت اذا

 لاقو نزلا ض.ةنحرفلا نع رف ءاخلاو يلا, تح شفتو تيمشفت ى#عملا اذهب وهفالك 3 25 : عا ورم يب الا .
 ى يدل 200 م مع

 نمارفو ىنجابا نع حورفموح رفوح رف لجرواج رت ش ةمج يلق فيجن ًاوهسلعت

 هم ا -ٍ هاهم

 راطبلا اي أحرم اوهشح ًالوهدي_سنبالاف نارا وذو جرفو ة جرف ةأسهاو ىسرفو ارق موق
 لاملا ةرثكب حرش ال ل ءاهتلاوءانعمحاجزلا لا نجح تليد ازا عيت للجت ة وقم

 ه مهم

 ا نايئعملاو رشانالخ رغتال لبقو .ةرخ "الا سعأرب_غىفهفرصي لاملابحر 1 ىذلانالابْثدلا ف
 9و هم

 ظ هجر دقو ع رفلا :ااريثكلاوشورهدلا ةرسس انكح ري ىذلا حارفملا و رشأاع ر درساذا هنالت ايزاقتم

 - س7 م57

 هادييثب وأ كل رمل هبطعيام اشيأةحر ردلاو رمم بحر قو ةرمسملاةحرشلاوةبحرفلاو هحرفو

 'ش اًضرلانع ةياثك هلاثم أ يفوانهه حرقا هدعةبو ساجر فدش ا هتيولا ثيدسخفو هلةأفاكم

 نداء ىلا هحرأو ىلاعث هللا لءحرفلارهاط قالطارذعنلءازلبا نحو لوبقلا ةعرسو و 28 2 :: 2
 سس هو ءو ةوسوو و هد :

 ىردعلا سل ةدسع و ادشنأ 1و نيدلال ثلا رقما اوهلةثأ ١

 هامع ماك

 ا علا «تفداصالخألا َترثك أ تن ااذا

 2 92 ضد) 3 مب

 عادولاَدحَ ةأىرخالمحتو نامل ىتوت 1 ل

 لافت ومع هللا كم ىتلا نا ثيدحلا قو هللامالر قة لبقو واغسل رمل :

 ونأ لاك هيلا نسي وهيل مسوي ىد نيالا فال الخ ىف كرتبالأح رشم ءالسالا ف 2

 || لاك هرهظٌنيدلا لمَ أ لبقو_هءاضقد حالو 7 آى أمرغلاو يذلا هحرف دق ىذلاّحرلادسبع

 اناا نب وبالليل سو يلع هنا لصد لوران ذيسمبتكى لا باتل فداك رع
 لاه ءالذكوحودفلا حرفا لاع“ ادفوأ ل دع نم ناك م ىلءهوذيعب ىتج امرة ماوكرتم ال نأ

 ىبمدالا



 120 1 ا اد و ا ل اى قو اك ا

 0 10 . 101 ا 1070170111

 م (مك) © ءالأ فرح « ءافلالصف
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 ثدسحلاف و لاملاهحتانمامتاةفوكلا از دحا اوحاتشم اسفاكسا تاك نا هد ازد هعافم :

1 ٍ- 0 2 - 7« 

 حارخساو تارد_ءتللادالللا حاتتفا ندهتمالو هلهننا لهسأم دارأ ضرالا نئازخ ميتا «تدتوأ

 هم دءرع ه < ديس ظنا 8 دس : , 58

 يفت أوتكفدقو ل_لاحآلا ةعسس اولا ةقاشل !ليالا ١ نمحوةفلاو تاعنسمملا زونكلا

 0 بت ت9 مد
 لوأ ملال. ل ودل لئمر ولا ْ 37

 لاق انا عنب حوش سوت أيا: ١ ع رمال

 هم ست وسم ين 7 5

 نو اودبهعل اًثوعحتر 5-3 اسورقافلم 200

 < دى 15 ع

 تامين :افمىيأ ني يانور الاف ال١ 0 ارهودمتلا جيو ١

 »صا مص ووس هر و م 2 2رن

 هن اكو هو مالا سول وورسلاف لصنلا بكه متفلا وافاريسلااهاكس نان

 اهعماح اذا كي أ سعا لجرلا متافىرهنالا سانا لكبر كموعأ اهنأالا ارضنا ٌةسلسا

 و ه) و ور

 ع ىلا قةحر أ اةدصفلاو سانا نحال اكو امه ايدو ا اذانالسرلا تاتو

 5و رهو و و

 هو نمبنذلالصأض ًاهمندكب رع راكد دوسأرا اطحاتملاو ةرمة قسم ةروط ةحاتفلاو : ١

 سوس و)» <

 ششكلاواهفن ءاتوصىجفألا مي اعلا ءام اا تامل انف عجب اورجسأ اهنمو

 2 ةنيفالات فو أهيق نم .ءلاواهدلج نمظيفلاوفَو مل مالا اهدلح نداّوص ْ

 و هل هد يس < 2و 32 -

 نصوم هضعل اهدل- كك وه لدقو ةضنضت وتلا يش اهفنماهتوصوشهو اهشواف مفتو ْ

 لاق تايحلا عج هيمهضعن معو ظ
 تبث مح 2-هو سم7 0 ل ا مس

 جرملا حرك رتنأوأ « ىسنت نأ قرفأ الا 6 * يب .ع
 لعفُي د ىلعءىع ويقل اننا مززل تعال مناك امل و دوامالا 1 |مهضعيدب صخو

 10 تو»- قوص قوص

 جضنى أد صتو سعالا فدجتو حنو لعن ىهورسكلاو مضلانتءاج فرحأ ة عيال اريسكلاب .

 و ص 2952 وس كي

 فرعا سجال تلا نعاني امو بشت سرفلاو متن :ىدالاو ماهل ن نممدتو

 ص 2و تو تو. سس وم.

 ىئافالا - اوههرب و اموت داي ,وئنلا ثدي وبطن هنشكل ىشهورسكمل اومضلا,تءاج
 تفدادع نطو مس اج 27

 نانا 3 را عب موف للا وا وهاونأ تاوصأ نمونألادعبتايط يو

 مو سوم

 داز مل حاتم وا ميش لافت و لادا ىلا ع هددتلا ىلءوهديرد

 مالكنلا ريثكلاوهلبقو ملكتم حان لح رو عا ركنغ مالكلا هسا لاحرلا نمىرهزالا
 زنا عافلاوهتتشيغم تفاض انا فيمتو ب ضلخلآو ةدوملا معاذ مقسق فارعالا نبا |

 يىععم هأ سس وماقلا أك

 104 حوتفهعجوهلوق

 ركنا سوماقلاحراشلاف
 لاق وهسفدتشوانخشكاذ || ,

 ةرعلا ف فرعيالو هيلثاخال ظ

 ل ]وعف ىلع فلاب ف 0

 تازوأ ىف رعباللب , حفلا

 اقلطم فاابل أو_هدعوجلا

 هييفتف ينك ما

 ةرامعةربوطةحاتفلاو هلوق

 ءارقداب زبةسحاتفلا اودحلا

 ىذلاو حراشلالاف هم هس

 هحاتفلاو م تامل ف

 للعم ما ءابضنودي

 لصالاءاذك ف الادعب هلوق ||| <
 مأ



 ا هيذد ةارخ حا قمنا ىورح اجلا لاق تاز اوزونكلا نه َلقَدَوَعلا وأ ةضعلا»“ ري كا 1

 (متث) ١ ءاملا فرن ٠ ءاقلالسن م
 27 يس 57 م * ع

 : 0 -ه . 20-0[ . 2 ._ِ 7 7 3 2 ., 0
 مامال | عمتي القالصلاثد د>-ق وانمدب ضقا ى اذن مهاب رىلاهةهلوقو قا عضا وم

 لاهو هنقابال ىأ هلع عرااممومأملاهلمشألَ الصلاق وهو ةءارقلا قهملع متر اذادارأ

 . 4 و 5 0 0 00 1 3 ًِع
 مك اننا حاملا هفال_ذ مكس م الف:ئشب مكحاذا ىأمكسحلا حملابو ناطل_ىلا مامالاندازأ

 لوقو حاملا ىذاقللنولوةينولا لهأو لاك كاملا ىلاعتهتلا ةف صو ٌحاّسَنلا ىرهزالا

 حاتملاوهو لوزنتلا ىو مكحا ىأ ذنبها لوةيو حالا ىلا كئافأ ىتحلاعت هبحاصل هدحأ
 و و 5

 | لجو ز عالوتام ىردأ تنك امسامعنباثيد>ىفو هك احاحاتفو تام هستافو ملعلا

 ش هموت اال قلل لاهت اهو كوش نو ىذا شن تعلم سا تسوق نم واننس جتفاانبر

 هللاامسأ ىو. ةرظانملاوةلداحلارمهّؤدستال )دقو هوك اختالىرَدَقلا لأ اوتلفتال

 مكاطساءانعمليقومدابعاةجسرلاو قزرلا باونأ تفي ىذلا وهرالا نب لاك انتل ىتسل-ا ىلاعت

 ظ | ابن عاتتاووكاذم عا قلو ابني لمفاذا يسم فيك املا رق لاقي مو

 ٍإ | فة تراهرهظ أ قلادصفل اذنه ام لوقت ةكفلاى هو هيلواطت بدأوأ لام نمدد._ذعاسع

 ا هكستاف ل قداطعأ نافًا مش هطعب) اوهمواس لحب .رلا ئاذو ا رعهيسسحأ الوديردنبا لاك انيلع

 دشنأو حرا ىلا حرربنبا نعئرغزالا ىلارعالا نبا هاك
 -هدوص و و2

 باع عسبلا نم مف ترك ذاذا ه0 مونت كرامه أ

 رولا لئاوأنآرقلا ئاوموىلوالا بكل ةالصلا حاشتفاو هلو بىشلا ةحتافو لعق لع ىف
 2 2 10 مع - ها هو

 جفملاو كر قي نم ىلع ا اوةحنافدد_داولا

 و »ءو

 تإامىلاعت هلوقو زثكلا حملا وشم ىهفهابشالا نمت تناك ةنازخ : اكوىرهزالا ةنازدلا

 ١ 8# - مه عملو و 2 3

 ناامماص لأن ءىور واهلعُبْنممهلمت ىأةصعلاىنتل هكتانشم ناام ىن-عملاو ىرهزالا
 ا. 0 ا ل م 7 2 ا و

 : ناريسفتلا قديش الاو ىرهزالا ةبصعلا هنءو سلام ن مازلنا ىفام لاق ة يسصعلا هوس هكئاذم

 عئافمؤالفلا هبهتي ىذلا حاتم مج شيلا لاق لاقو دارا فملعأهقاوهلامنئازرنمتانم

 1 الار اذقم ل عواحو تناك هتافمنأاضيريسفتلا ىءاجو تالا ةناز لا |عجو

 لاق نين رن نءعىرهزالا ىكورو ىوقي سل اذهو لاق نتنوأ الغب ناعمس ىلع هد تااكو

 هعاقم



 غلا :(نف) ١ اما فرح.« ءافلالضف

 1 0 20 دفنا

 نيخلاوهدهلانو ل_سوه.ءلعهلنا ىل_صىبلارصتقملا ذك تاك ند نيحب مككيتأ قال فو وملا

 ءاضقلا كءاجدقفاوضق:.:نادارأ فلا كءاجد_ةفاوصتشتستن ا 2116 و هءاصصأو

 نيلوقلا الكو اورضنتست نا ءانعمن لدي اذهف كلانا بس ْرصْنا مهللا لاك هنا لسقو

 انمكح أ ئيرمءا قل :يضقربفتلا ىف حاجا اغا نيبما هتف كلانا ىلا وقود

 اهفءاضقكلانيضةىأةداتق لاقى :رفرالا لاف لود_ءىلءعرصتلاب بومال الا نيدرا طايل

 ىقءاجامراك اولافهديسئا ةسييدحلا ماعم,معداوموةةكمل-هأ اةنداهمن مك هللا راتخا

 جتفلا ذه ناكو سوه يلعمقتا ىلص ىلا تايآن م ةهطعةيآهسرف تناكو ةيدب كاف هنأريسفتلا

 ءاملا نيف يمي وسو لاءذوتجلا# مولا نيب ضارتن عناكهنا لقد يدش لابتقربغ نع
 رلرودوص

 ىتءامل ابر ءلاتردقا يفد لسو هيلعهقتا ىلص هللا لوسر ضمضةفءاما_ يف قبو تحب عج

 كر :ًاريسفتملا ىفءاحو كم تالق ةلاوهناريصتءاجا ذا ىلا نعت هلوقو+عمناكن م عبج برش

 سانا لهو كم تفءاج اذا هنا رغافتر ولا هذه سدت سو هيلعملا ىلدص ىلا ىلا سف

 نأهننا م افةرو لا هذهىف سفن ىلا تَدعْن دق هنا لوب ناكف زب رقد ةفاجاوقأ مالسالا ف
 لقنيقذاصتنكت نامل اذه, قمنوارش ولانعتهتالوقو ىرهزالا رافغتسالا ميبسستلا رطل

 د
 9موم |

 ةماعقلا مول انه فلام ود هاجت لاف ن نور 75 ل يدهالو ,بمئاعااورقك ن يذلا عش التيغلا مون | ْ

 انلنانولوةب سو هيلعهقلا ىلصدقلا لور بات 1ك ةداتقلاكو ىلكلاو ةداتق لاف كلذكو |

 :ءارغلالاقو . نقداص نك نا ملا اذ هىتمرافكلا لاف متو ديفعب رست كقرءامو || ظ

 يي اولا عت زرابي ا هزالالاك كم تا ظ

 4 2-8 ع | . 0 0 .٠ ٠

 ةبونالو ةضرعمةيوتلافايثدلا فاومادامى أ مهناعا اورغكن يذلا عفن. ال خفلا كلذ موونأ هللا لعأف 1

 نضنلا هلأسن الف ىلءهنن امس اوءاعذلا انبجآف ىأ ءاعسلا باونأ ا. هففىلاعت هلوقوةرخن الاف ظ
1 : 3 0 : 0 

 . عد 0 م و

 .| !؛ مايد رضنلا ةساتقلاوءطرك وح ةرمنلا جالا و كلذويفي و |
 يحن روحا يع ءاؤلا 5 00 1 :

 مم سو*م هيح
 وسال وو © ص ١

 تي 37 5 نعىلاف 23 الوشرا هر

 مم

 انني تفاسير بيعش نعا رع تاس لاق كبل نومدت *موقني مكستنا علا ىرغتالا



 ل_صالاب طيض فأل اوهلوق

 , || ى_هعاهرسسكو يملا خشب

 . || ىراجلاءاما ىأ عقلا ناكم
 هيععم ما هّلاوأ

 ' (متق) ١ هال فرس « ءافلا لصق 0/1

 2 نادر دق الف قزر وأر طم نمهللا هنمينأبامهانعم حاجا لاق ةذلاتعت ع ندد سم

 هَ فام 5 بابلا حابة ماتو مملارسك,لا و هلسرنأدح ار دقن الفدا ذنم كل سعامو

 هبف تناك لوالا ردودك لجعناكو ررمذا|اذههن وسس لاق م :رغومحلالاق ءوشلا

 فقم ىنام ولام آم-هلوقل#ثم هود شفخالا لاق اضيأ تام وريئاطم عما ونكت لو أءاهلا

 هلوق ئعهنأرسغتلا فءابسحاجزلا لاك ىهالا | علعبالسرغلا تاةممدنعولاعت لوقو دّدديو

 امو ادب سكئاذام سفن :ردتامو فاح .رالا فام اح وثدغلا لت نثودعاسلا لعمد_ةعهللانا
 رو 9 8

 دقدنالنارقلاب ررفك د,قذ سهلا هدام هنمأسش لعب هنأ ىذا ن ةلاف توم ض رأى أ, س ةةىردت

 لالا ىامهو حشمو حاتشم عجبامهجتاممةباو رقو ملكا عن انمّستوأثب دكلافىو هفااح

 " سا سس 30

 وهو مالكلا مت افمكو ًاهناريتأافاهلا لودولار دعم ىل |تاقلملا ح مع راما

 نساعو مكسحملا عئادبو ناعملا ضماوغيلا لوصولاو ةحاصفلاوةغال_ىلا نمهلهللارمدأم

 لهن وز ىثحتاةمددي فاك ن ب 0 2 ىلا ظافلالاو تاراسعلا
 مس نت س59و

 ىلاداةلغمااتأب نمو 'ادردلا فت يدحيفو 6 'عماوعأ عباد هسيأالوصولاه لع

 ىف 4 م 07

 3 ةروراكو هللا هال بلل بالامر 0 5 راعسماو ىف هين

 ا لاو لوم ةوهوةحوةةمدكتح ا مالف الذال ورا هس لي لجأ ام و

 رهلا علا ىرعزالا ةفنح ىلأ ن نم ضرالا جو لع ابان اوبس ضرال ل

 عورالان 0 ا رشعلاهسفف خلا قسامواخت قسامثيد لا ىفااج 7

 نع فشكنناام لو اة ًاواهريغو أن بءنمىرجحءاملا ل اؤرشعلا<ك.ةفليختأاو

 وشادع ه5 2مم 7 62--- هد

 حوف هعجيو بوحلار ادافع امهةقشتروناا ا ١ اد -_ةقءئ

 قد<

 جاتني الار هصتشأوءىنلا اود 3 عارفا 4+ ةنش ,د1اثن هد_-ىفو رصنلا لاو

 ىلاسءث هلوق وق ةدمو حمم نموت ى نس جاهلا كيلاعسب عمي ناكمنا ثيدحلا ف و راضنتسالا

 0 اماي

 رصناامهللاردب مون لهج ون اف ارفثلا لاهو. ةلأس جلا مشا ملاك اجد ةفاومسانا

 هانعمقصءاوأ لاك معلا ما دقفاو فتش ال +وزعمتلا لاقفرصنلاهَّأ اونمدلالضفأ |

 00 3 هم 8ؤ ء ََء 9 4

 دق وءاضقلا ك ءاجذمفاوضقتس نا ءانعمذ وكناتاز ود ولاف ”رمصتلا كاد تف اورصمخَستنا

 هتحاق عام للان دف أو وحرللانعطق مهلا ذئمو لاق لجان نا ىوزاعج ندمنعملايريبسفتلاءاج

 مو.أأ



 4 (متف) ١ احلا فرس + ءاثلاو ءاطلا لصف 0
 كسه سس سس وسسسسس سس سسوس . : بيد تبمودمسم صامت دحام بستم

 لاق هاماره-واظو تارت حواطتو اههوتهسفن

 ىدإبأ هو اند 5 ىم افك دس وال

 الف ىدإألات رك مادا ركلفك أ أدب عجيىه ادب | ا وامى ارت ًاه-و واط
 2 ون 5 < ه2 س و -ٍ

 هتقذك مئاوطلا فحبوطو فذاقملاحواطملاو تنارتىأ ىونل مليت خواطر ابا

 د ىلع مقاول حا رلااناسر اوىلاعت هل اورةكص رداوملا نموه 0 ول لاش الو فذاولا

 مة <

 ام وذا حاطو هس: مطومات اديطحاط (عيط) هعيض هصطوى ثلا حوطونالوأتلا

 ىلا ارعالا ناد نأ ههذأو مانفأودهحاطأو هدو يو

 وهو. ت9وي9) 9 مه ها

 اقوساواع اعرذأ طاير 2 * مر وللا اذا مهبرمضت

 هيوسسدشتاو

 < هو

 مئاوطلا ميا اع طلو 5 ةموصأن عراب كدت ظ

 و ذحارطا لع يمتدملا لوتأ ى>جنالاق بسلا قءواشازا قنوع

 ميطتامم طبت كساد هيام هريدسقت ناللعافلا ىلع تت 80 هيفدووعدقهرخ || 1 ناقلعاشلا

- 

 لعفلاك لعفلاو لاله اىلع فرمشملا مئاطااو كسل هلوقنمدار ام ىلع كيل هلوقلدف مئاوطلا

 0 27ه : 9 0 0_2 و 3 0 0 عك هب هوم 5-

 كس املا نو ردهمماك |تاعط مهلاومأت بهذ و تب وطخ ممكله !تاحط مت وطو 1

4-2 

 8 مس سم# م مو

 مشو مم ةهحصخو هكدقا رات هيه ق الغالا ضقت نما ( ف١ )ّ نارسف)

 تئرقءامسلا ناونأ مه ع ”الىلاعت هل 1 و م راكللدتشباوالا ْت رش ولا

 نئمؤملالانعأنالمهااعأال ه0 و نع ءاتلاوءاملا وديدشتلاو ففخلا أ

 هل اوقكلذ ىلع ليلدلا وءامسل !ىةنملا نالةنملاب ا اوناءامسل ١ نا وأ مهضعب لاق رسل لالا

 ف خو 5 1 ١
 لانا ولالا مهاةضفمىلاعت هلوقو ةنملا باونأمهل جفتاللاك هن اكفةنملا نواخ دالوىلاعت |

 1010 و 23 7 7 2 ِء
 ىذلاريمذلا ن . ملدنلا ىلع عوذ صوهانمن أ ملاقو اهضياوال و ا

 ءامعسلا تةتفوىلاعتلاق نانللاُباو أت كدب رثئانملا تم لوقت برعلا لاقوة ضقفم ف

 الفل -لوامواه دم الفقر نم سانلاق عام لاعن هلوقولع ًاهتلاواءاونأ ١ تناكوصوو

 )ت برعلاناسأ 3 ءال)



 (خوط) ٠ ءاللافرح ه« ءاطلال صف 8

 مولع هريدغولاقو ىمصالا نعىرهزالا كلذ د تعش ةسيعم١املا تدعو تنمسامحلاب
 همر ماو و,

 تشهذوأ طقسو كه لمقو الهلا ىلع فرش د وحوطت حاظ (حوطإ) ادداو

 حاطدة فى دو هذى لكو كالهلا ىلعف رشا اهلا حئاطل او ضرالاىماناذاكلذكو

 همو

 اذادالملافح وطَئفانهه :وانهش هيت هذو هو ولن 1 ووههدح 511 امو ناتغل اصط و اخؤط ولعب

 مهلاوأ لاق هك الهاف فاض ةزاف بوكر ىلع و أ اذههوانههه سفر

 هيَبهذىأ ضرالا فب وُطىذلا حواطملاو ”لالهلا ملا * احيوطت هيىداهلاحَوطي 5

 لاق اممعج رضاع
 هدأ و

 0 وطن نيبانرم رصق * انياعّترح ثوعملان كلو

 )0 كيوت ربعنا لمالنج رس ةضراوذلا ءاوهلا قف ءاجوتهذاذاَّحوطّتو

 : ءاوهاا ف بهذ. وءىع

 و ع«صمع ع مة هموم

 ورع وا ةنلح « هل .اكساعّتلا سك مَناوُمَ وشنو

 سايتلالا ةسهاركواولا تاننف ن دوكم العش لعفتالل فيلم هنا عيطب حاطق هن وبسلاو

 كلذناك الفاضي ؤاول|تانبب ساينلالا ةمهاركءاملا تاني فن وكم" الل عش لذ ن أك هاملا تانبب

 هناوخأو ىلو لوك ل ءملا فوات اوخأو بسك بسك عيل قلي لاو دوام

 ههورو هحوطالا لة نوفدلك اذه وةيكمام وهيشم اك رئاظن هلو كلذ ىلع ميطي حاط اولج

 نالهتغافّلوقلا انغك د قفانمَدبك لا تهامو هسيتو هصط لاه نمامأو اوم ةمك رلا تاءامو

 "كلهم هيىردبوثبحوط 1 يوغو سني عاجماملا تانب نمتغللا هذه ىلعهت اوخأ جبال

 هيحاطووث اوملاو قئاسلا عدكم ف روت وذتكوطوهصط لاقي ءارقلا مادشمتب ع

 لأ كب بهذ ني ىأ كن َح آل ني لان وتع رمسن مسا باهذك كلذو اني يطب ىضماذاهسرف

 : اسرفرك ذيىدعملا

 حلا ف ب تيغب خب ىح سوه كسأا ىذ جدا سراي ربط

 نبا ةمضلا نمز ف كاذناكو م هنمبتقرقرومأ ى لهل ضانلا تباصأ دبعسوأ نام علال

 ةرب رهاخ اثيد->ىفو ءاوهلا فماقلأءو لاح وطو كلفأىأ هحوطو هلامحاطأ فار ءالا

 2و

 جاولفو اههسعم نمر اطوال اطاقكواطقاساهق اك ناطؤمكُو زاك لو مرعلا ولف

 هياسكن



| 0 4 : 21007 2 
 0 هريغىلارظنتواهحو زضغس ىلاءاسنلا نم خاطلا املا

 مل 9 1 0 8و -

 اذاولح رلا ىلا اهرصسب ت مراذا اهنيعبتدمطو لاف 3 حاطين يدعلا ةقورطم نمدولا قب 3-3

 2و م لع مح ل

 حطوا وجوز ريس ملاالامثو ان انيعاهرطتب ركن ةسحامطتأ هاو تسمط لاب اهرمصت تعفر

 همم دس ىو س7 89

 ديمي حامل لجو .رود.عو تيوس او ا حاب ظ
 3و صاع ص اص ص لك

 : 2 ودا "الىرهزالا شنو ا .رةلاقي عفته ظ

 باكل عَ ةمهىلا د فرطلا اطلب وط

 وه ”اق < ومهم و

 هيت يط خيبد فلا رفا ةيكرعنلا ةينيواو طلال حلي ىرفلا تلو

 رع م وهيحاص عافت رال |ذفلا و ريكلا جامسطلا وهعافترال كلذو عاط رك ٌّط تقلل
 1 0 هوو 5 ماا 28 0 7 و

 ل لا اهئام نم عّتجااموهوهسجلاة عفن صض:ملا حو مطرتب وهعفت هع حي وملح ومط 1

 ع ام# ه 1

 ردهعصو

 ني مه م ةم 89

 ملانيالورابلا لَ #2 مثلا فوم #3 ملاح ومطلوب ةيداع

 نب حس 3 2و

 محالاك ةمللادقعو 3-0 مالك لكبيرم كلااذا

 ٍ ءاوهلا فءو ::.ت.مراذاىرهزالا ءاوهلا ىف هبدخرئنلابو هلو. سطو "اوهلا ىف ليوم

 ليقمننا لاك ييبقت طرا

 وس وم ى< 9 و سو-و

 مطل يكاو لوكيل 4 هلاذَكعيفرءاوعأ حر

 نءدعاتو هتعلسي ماتسااذا عوسلا ىف ليلا ٍُمط 5 يول هكلاءبهذي وىرجي ىأمهظي لاك

 يشاع روىرهزالا لاك . هدئادشرهدلاَتاسَمَط وبلطلا دعب أى أ ممطو ىلا معللا نعق حلا

 رعاشلال اق
 هم و 3

 اها راك مدّتادمط اا ردم ومهتناب
0 

 برعل ا "امم ع نمحامطل اوني مماتلاوت ف "راد انههام ىرهزال لاق ةرورض مبملا نكس

 و ه5 ممم هدوم و ©

 تيمكل الاف مداوح معا اً صايل <بةرصقىلا هوئعي دسأ غب نمل برمساحامطلاو

 ت5 ىتوو# همس 2

 بكن ىلعاكر جامطل ابكر 5 ادعي تلا يراسل نك
 هام <

 تدهط لبقو ثعشنتصعطو اطل الا تف (عل) رعاشمسا ىلا ناسفطلاونأو



 تتاح عى دإا ل ارمص قوه وق

 نا ىلا جر زب ىذلا ٌلرصقو

 كردق ىلع ئتلأسا اولاق

 هللاو "زهاب ك_ةلسقردق و

 رصقو سرف لك ىدتاأسو

 تبارامهللا 1 2 اعدل

 هأ اهنممكالأ الأ كو هث”و] سم

 قدا هائمعثتعحمطت هلوق

 مدعم ماءاجسلا ىلا ةيابنلا

 (ممظ) 2 ءاناقرح « ءاطلالتف 5-5

 تالا مط اسصدب + اهوُنفدمعأهقلامحَ
-2 

 ترتر روه»لأق لا 2 لنا ضء»ق ةولاق ريثالا نا

 هس رعوف رعد ماو باسلاو ل هللاد سبع نب ةحل طزيغوهو لاق تااخ نب هنن ا دسع

 ا خلا مهيلافضأفة نط ىمسفدلو ىهنم دحاو لكل داوذ نيعساولا* ءأطعإ اوما

 م هم

 ش روعمر قادس رع نةحلط مومو هل دملا,دريقو 4 0 ٠-لا ىف رعنبقاديعن ةلطت ال

 |. ضعي 3 داركب فن نرلا دبع يدقا دبع نية يلط مسن وذو ةلط هلام 2 0

 لاف تاهل ملط هابلا ل 'اونايصمح دمو مهاردلا ةلط هللاقب وهنعىلاعت

5 2 

8 
 مابا معد و يسم

 لال مهاطع وابد 3 ىثمْنممْك

 ظ لكوذباد لكود.ع لك ا ولى ادرس و ا رد

 نبانءىرهزالا ىح ىف ةباحصأ !نمنامعنمثللا دس عنة طامأو كتمطع الىلرمصق

 ىلا لاف نمو برعلاداوج؟ن مناكو زيخناةلطدقنا د بن ةءلطل لاقي ناك لاك ىارعالا
 هس أن ع ةحلط ننىسومن عهد: سىرهزالاىور 98 وأدق هنادحلا مون لسو هيلع هللا ىلسص

 ضال ةلطةريستعلا تاذةو نغمولو ريكا ةلطدحأ وب لسو هيلعهللا ىلكىننلا نامسلاق

 حواطوذ دو ذ 3 الأ رىدسألاد لوحظ ناضل اود دولا ةلط نيمو 7

 نيكو هلا و بعتلا ىعملا لاقي وفول ىلا م الملا (مفلط)) عضاومءامسا

 500 * ردهم ٠ زامزملا

 ةقاف لان كيلع» اسالالخاذاىأ كدر 2 لكفةعياظلا كلغا ريا ذهل تيدنشو و

 هطسوهققراذاهسطافو ردا ةلط لاقي كةدغرب عفاف ءاشغالاوَنيفرملا ماعط نم ىهوتلا
ُ 

 (عمط) فنرغرلاب ةلباعتنالديسش أل وتالاو مه اردلا لطلب دار ني رخأتملا ضع: لاقو

 لثمتأرملاتجمطو حاجا ل _ثحامطلا اواهلغس ترش حاظى دوا ا ءط مملة أرلا تمم
 011 © صرع

 جد طرقا ذالج رش ١ ارازاجك# هن و لاحرلا ىلا مطل ىأ حاط ىهف تدم

7-2 

 درع أ نعىرهزالا ه ءاننع ٌسدِمْطَق ضزالا ىلإ اردن ثيدحلاىفو العودتما ىآهملاىرصد

 ياسشلا



 2 لا ل

 هدو (مط) ءالا ف وج د ءاطلالصف

1 
 هوم

 لجرلا عما بو ةَْلَط هندججا وقبة يدش طلق وزال لطلا تين الومصصأ الو هنماغمد

 ىنعي عاصق :وةعصقب هويشلاتحالطور ومو رضا بولا : ,وبيسدنعاهعجيوم دوس نبا لاق

 ىعأ عملا ىلعلادلا ممالاو فاعلا و راركباك تاع ءوذصملا اوهامتا لاعف ىللءوهىذلا عمللانأ

 دجاو لكناكناورعلاولخلاوكذ تاوول ملل و هاما ثدن ًانلاءاهالاهدحاو نيب وهنس سل ىذلا

 لات تالا قلعالخا دير نم
 ىهدشنأ لا معز ىناهلوق اولا نم تونا هن رع 0
 .٠ 5 | | ِ - ومص 82ص - 9 8ع

 رطاطلاو 2 ميلس ى يد خالطلا منوع 1 03 وقدالب نيت نا

 1 عا !لءلدانهام

 1 مي ما مطل عجو لصفالب لعفلا اهالوأ يبس اللة صانلا تانوكت تزود ول 1

 داو للا ىزةشيسالطوةستنالط لراوبينسا قعر سلا :

 حرفكاجلط تمحلط دقو هلو ىطابُ و ىلصان لج .رو ىرهزالا لاق اهلط تيلط دقو لطلا لك أنماهوطن ىدت_ثنةحطو ظ
 ىعكسوماقلا فدازواحرف دانا اطئلالا نود

 ىو مهأ ذأ موص مم

 اهتالعىلعتأب وضعا # اهتايحالط قو ىَرَبفمك

 ةلاكنلا ىهىحالسطلاو لاه ْلطلا تاك أذا الطلب ا ديعسوبر كنأو تامضاتابىو نيو

 ليال سنع ص را كفازالا ولاغاسيقعبان للا ير البالاَصلا سر هال اوراق يعمل

 انهو لاو نأبر مو عا هنأ, د وُ ىلا لوقو طل ةغل ملطلاو هدسيا

 رد هن ريس اىفءاجدوضنم لَ وىلاعت هلوقىف ةقدماوب لاقى رهرالا ةغللاف فو رعمردع ظ

 بيطار ,ونهلثال رشا[ ذب نع نوكنزئ احولاهاضدأ نالت مأرب ملطلا ولامزوملا |[

 ٠ 4 1 ٠ 3 و 2. 10 م ع ١

 قامر اسلضفك اندلا فام ىلع هلضفنأألا ءلثمنوبحاسجاودعوو هياومطوشلا 3 ةسحئارلا 1

 ودوم ه- 2897  نياؤو ا

 حالطلا دونم ملطو مهل لرةفدتسحو ح 0 مو ًادهالاعواشدلا قام رئاس ىلعةنملا |||
 و »

 حاملا زسن ءاوح ضعيف تأ ار و ىازنا فل نيمقلادسعن يل تالا تن

9 ٠ -” 

 ايغاهنا ا ده ةملط ىفىبا ارعالا نبارك ذهن اهجبر ىرب نما هلأ دبع ةملط باوصل اهب قثون نم طع ش

 ديعنبا ىرهزالاداز ةحملط لأن بةحلطنب ثرطا تن ةمفصى هو ميم دسب تامطظلا ملط ىعن |

 نات هس هريقو ىرثاك تاملطل اال وكس قف ثرملا نةلطاضأ اهوخأو لا :فانمإأ|
0_3 

 تايقرلا سيقنبالوقيهبقو



 ةمعنلا فلا لطلا وهوق

 سوماةلاو رات ةراسع

 منصف

 جالب علب اوهنالاو ركذلا هيف ىوتسياه غو بالا نمل ارسكلاذطلاو ىرهوملا هال |

 0 ا
2-0 

7 20 

 (حلط) | ءاذاىرح * ءاطلال صف م4

 بيد ىفو. سأ رلا ثمش أ رلط ماناذا اهيعاروالب ارك ذب ة مطل الاف لاقو ةئيطخلا تم دشنأو
 و مس 5 ه) ع 02 ا 1 6ع ل م

 حلبا او يم يأ عيلط ل+- ىلع مدس همز انعاىألط ىدمبهاتاق جرباب رع مالسا

 ىشعالا لاه ٌةَمْعَنلا فلا

 اا 1100 اكله سانأن 0

 لاف نان َّنبامّلك #3 هلا

 قط ل بةلاهاضب أ تنكسلانبان عك :ردزالا كح دنهنو رعاذ_هوروعتدب ربك ربا لاق

 ناكو ٍظْطو ذ4لاتد عضوع هنكسمناكو ارع ىشعالا 2 أ رم غ لاهو لاه عضوم ىشعالا تدد يف
. 3 2 5 > 5 1 

 ود لطوذو لاعتمةميذحرط ىلعو ةمعنلا ىلعاللد ططركذ رعاشلا ازتحافاعاناكلمورع
2 

 11 او اليابان رو تالتط روي لاعقوتاسلا ن ةاجال هنو

 رسال وءامال صا ومار 0 ٍس كطىذبخ ارفال لوقت اذام

 رمت ماسه ا 03 يس هرعق ى مهيساك تعا

 لوتانهلو ةرعتلا انك اهتانح ةيزاج ةر اورد 7 ردكتلا "نان مضورلاىف قدام 8

 ىرهزالا اًصاهدوجأو وعا ملص واكوشءاضعلا مظعأ هو ة.دوالا نوطن اهتبانمو نحن

 هم سمثو ا

 اهلل 000 و ةفصلا ذهب ههفصو ونالسيعما ردم : ملطلا ثيللا لاق

 اهلوط نمءامسلا ىدانت ماظعل اوطناصغأ اهل رليلقاهفر :روو لبالاو سانا اهبل ظتسسي لظ

 الك ًااهنملدالا لك تلح رلااديهنلع قتلئال ةهظع قامناهل وللا الس نمريثكا كوشامهلو

 دشنأو ةحلطةدحاولا ليلا فتدنتتالمأ ىشو اريثك

 هظو . 2527# اع 5< همم هددو

 اضن مفدقل ترو رب 3 اريغمانم أت عؤدقل » 1 ”تنقلن الما

 نس 09و سل يه

 ارضشامىعقيبالس اغلا 1 ارجراراخ تقال

 !لاهو قع لءاهعضا اوناكذا او هيرمح مث لكعطق ناكماذا رحهسأفب ٌرحلهن الاقي

 هم .9 ا
 1 وهمس“ 2 0 0-0--

 "د جرزلا ساتر هيل شيلا ققرارسمتكوننل سلوك أوت لفن

 احص



 سلب (مط) ءاكلافرخ ٠ ءاطلالصف

 ه229 2. م«

 َط حب ول مز ريغ ىف نلقفاننضر و مام بتاج فلق زك ن رزقت الا ْ

 ئإ

 تبشامكل و :ءلءاف ىعجا نال سايقريغ ىلع ةريسخلالا ىتلطو حئالطميلط عج وحالطوحالطأ |

 يل ليقءامحنالاول لكلا هر مضأاذا لاه دز ىلع نعىرفزالا لح رلا كلذ س انشرَدِقَو ضن را ١

 جيطل لا فار ءالا نما نع ىحواههططو اهمطط ىتحةقانلا ىلعراس لاب رمثلاوولاه الط تنبأ هه -مءعوس ||
 وي

 عيلطةقانو مي نيج كلور سار سر ا برورغس طور خس

 ه8 <

 لب اواهلز اًرهو ريسلا اهدهج اذاراقس يطق لاش اهتلطأ ىرهزالا

 9 مال فوطعملا فذحهنكلةقانلاوىأناصصلطتق ةانلا بك اربرعلامالكن مو حمالَطوأ 8 ظ

 هللا لو ىواسملا فتح ل ل وهام لعل دنقلا ءيشلاوةقانلارر ذم قتامهدحأ ||

 وهو برضذف فذ ف تزعفناف برضفىأ+-:«ترءةنافرخلا كاصع بر ضاانلقنل توزع

 اهان رمشفىأ « انيضتاهطلاخ املا اماذا» ىّلْغَللا لوق كا زكحموانل ةذ هلوق ل ءفوطعم |||

 ناحلطةقانلا بكار 5 اىاهلعف اوال نس لع :ريِدَعتلا نك الهف تاقنافانمك#
 ا ومالكلا رخآ هيا عاستالا وعاستا فذ نأ ام_هدحأ نيهجو نم تضم ظ

 هنارح الاو الون اهتداب ززيحالا رخو أ اوسح ناك ةدابزب ستان من أى رئالأهلوأوهردصال | /

 هيفوطتملا قبو فطعلا فرح ف ذح دقن اكل ن[<لط ةقانلا بك اروةقانلا هريد_ةنناكول ظ

 ىلعال او مالكلانوكنأرش الاو ارتاكمسازبختلك انافءو اهتم ىحاماذاشاذهو

 هماةمهسلا ىفاضملا ماك أو فاضملا فذ_ة-نيكلطد_أةقانلا بك ارى! فاضملا فذ

 نلف لوزهماوهلودارٌلارطلاو لالا لاملا قوماو تالا مالكا ىنلْلا ىرهزاا

 ديوس 59 5 اهتم كرادقو حامرطلا

 ديصق فو ميلَطو ْمطدارقللليقاجدو ىرهوحلا ن نادر فلا نم معا طل ليقوتيشار ةىوربو

 و راك نان وبال موطأ ن ماه دلو بعك

 ةّنمطلا لوقو هنااا هاما ةلارثؤدال ىأ

 56 اصلا 7# مت ا

 نشد لا ورمز تدني يختفي

 نوكي نأ رخ“الاو هلوق
 ىلع فوطعم خلا مالكلا
 مدقتامسهدافن [هلوق

 هعبسصم ماّلاًهقانلاركذ



 (لط) ءاكلاق رح هي ءاطلالصف 8

 تابلا نمد رصا طالصللا مهاوقو اذهالا لآلعفلاشم ىلع مالكلا فد وبداكيالليوطلا
 .٠ 2 9 ع ِع 5 يلد

 | ديردنبا لات" حوشرطلاوحخ موحرطلاولي وطلاحوُموطلاوحامرطلاو ىبارعالا لمعلا لأ

 ضرفد ىدح عفتراو الامم احوشطوادقط مدير ل اوعانالا نط (منلإل ١ ارواقمهمسحأ

 دام مرده هم ساق 63

 انلتمىأا فاطم ءأدو عفترا لدعم 1 ا أوايفطَت هدفطو اهفَط هعقطو

 ظ | ةدنمو عفترلا ل ةمملا مخاطلاو ناتليخا م ل

 م 6" صد

 تاركسلا تسر حشرات مغر المدق بارشلا نأ ىأ عذ جفاطناركتلا

 ةياقطلاو مفاطاركس لت ىحرملا برش ىذا لاقي ىرهزالا تاس 1 ًمئاطومن

 01| لعتقاتزو لمة الا حتطاوابنالعاموردقلال حاط العام ٌلكورذقا ادَْر

 نيج

 ه < مو ست ه - هه تم موسصو 82 س 22<

 حت اروطو ثلا حالم ا | ديشنأو

 رحأ بالا و اهتعيرسىأئاوقلاة حامفط هريغلاهو || ةحافطوريسغ لاقوهلوق
 هس د  ىوس 5 سوماقلا ةرامعملا ئاولا

 ردَقلاٌةديعبطالم احن ةعلبمنيكجرلاُ ا ها ملا غاوقلا ةحافطةفانو 1)2 هي 8 2 اد 2 3 :
 مز ج1 كوالا لي عقل طيعنا يئادلا صال ءورفعم

 وو م72 يساك”ص) يمل

 اوف اوكردااماذا قوش ا طعم 5 ةرفتمنافح ماع اوناك

 مهتلاوألاك اهيكتنتشا قلت رلاو نو دعي ضرالا فاومهذ ىأ

 ثيدحلافوفءطةجرتفىرهزالا ىعبهذاىأ قمم او «احوفطموأ عبرا فاز

 ضيفت ىأمّتطأ ى- ل نغنأ اوهوان ونذ ضرالا حام هباعناكتا وهلرتغادكواذكب لأف نم

 ةيسرافلابيكشكو و وةميطم ةحافطلا هيذخُو ونامللا و ردقلاهحاْطَدْحَاء فو لاك

 لاق ىرهزالا دال ل م نصمم حالصلا ضءقنحالطلا 069

 ْ اد ريعبلا طردصم لطلا ت تنكسلا نبا هيفريخال دساف ىأ اطلس رمهضعب

 ميلطو لطم و لطواملط ملط دقو رغسلا نم طوقسلا وءايعالا ةحالطلا ول اومديسنا و

 : دشنأو ىلارعالان بان نعةربخالا حلاطو و

 3 اعدك 20 مسمي إانلقفانْشرع ِء
 م كد -5 79

 ملاطةامأو لمرريسغ ّ 3 اسرفتن ةراضت  اسل تلاقو



 (عزط)  ءاملافرح « ءاطلال دف

 عاد < ى ودا <

 ةديعبىأ حوطة سب 8 ةديعنح ورط ةسينو هنريشعومل»أنعىأت اذاحّرطم لك رهدلا

 96 5 وم

 دعب مهلا عق :ومةد سعت حورط سوق ل دقو مهن ارا ةديدش حو رض شح ورم سوقو
 سه مت ربمد ومى م

 ىلا لمت حوض حورط لوقت لاق مس عقوم ساسقلا دعبأ ى مهن دحول لاك اهمهسناهذ

 دشنأو حو رينأ
 25 سس ور م هم وَ و مغ 6 0

 ثاب ءاريغل ملاح ورطاسوقو د 32 دا تيس ابو ناحاو

 َحرَط عسجلاو نيحار علا "ند . وط ل دقو لقسالا ن نيفادا لغرس كفا

 دو و9

 | لاه ىنانعلل ان نءىرذزالا محرلا ىفهاملا عقومد عب حرطمل فو رظنلا دعب حرطم فرطو

 ىك هج

 لد ؛ وطدسعب حطم رو ل بح ًاعماج اذا هنأت دارأ حورطأ ىبوز نا برعلا نمةأ سات اق

 برضو وشر علسإلا أر مشوما ارعالا كل :لوقهنمو همةشدح الام ملاطعب رطإ مانو 1 سدى ه5«

 ىأاعر 1100 13 هرتستيلوءارلنوكسناخر رطب هذ ىذلاوهو ةغشونأ هاكح حبرط 8

 اذا رطو اانا -رلاحرطار ءالا نا هزكسم نمهالع دعا. لاطاذاهنالا سعب

 3« هد م-

 ا .انحرلا قفانبلاهيوهعب صخومالعأ أو هعقر لدقو هاّوطكشلاحرطو اهساواج

 همم 27

 تيا راطتلاو نات مخاو شلل ةركرال ١] ايي - هلوطاحرطأ

 م و 0 م5

 8 ىجارطرعسو ا رطواحارطواح .رطمتعمدقواطقاستمىأ اجر 2 ادعاذا ضرالا

 ىليقعلا م ازا ىرفغزالادشنأو ديدش قو دمعت ىأ مضلا

 م ”ةود

 عسب ولسا ىددلايىراهملا واج * هنا نير ارظسم

 ه- م
2-7 

 شرط ىدهن درمضو حسرط دقو نر اسادخا) طل (عنش) فورعمءالكلا ةحراطمو

 عش و تاقثلا نمدحال هن هي كوع وأم هوه ريع 0 ردئال ره انك ىفف وردا !ددهذيو نر 4 لاك

 ةسسير ىلءهنمناكة قثل هدم لامو ىابرلابهقلس أ هب قوثوم مامال هدحواف هنعٌصَسقت نأرظانلا

 امضئاه الّمالبافصيلاهو ةدئازمملاو هعفرو العرب غوةانبلاّعَر 5 (عرط) دذ رْدَحَو

 ذسالاغ وسب تن "صراع

 - ان 56-2 ا
 ظ

2 <2 

 بسس ماعرضلا لدا وهام #2 اوامر

 بسنل و ركذلاىلاعناك اذا نالف ىف ام علا ملك ىعسو نعاسشلا ميكح نبا حام هرطلا ىعنهبتمو

 اضيأوهو عفترملاحامرطلاو سهالا ىف سمطاذا لا ذونا-امرطلا ههناو حاموطأك ن لاقيدي زونأ

 (ث برعلانأسل - غ5)



 (حرط) ءالافرح +« هاطلاو داضلالضف 5-3
 الاسس

 هلقأالا ضوا!ءاماوبرشامدعن جب نيدراولا نعارخأةمىأ هانعمريثالا نبا لآقو نيبيرغلا ف
 رمشدشنأو املا طولا نيللاكهريغباطل اردكق بف

 هب 86ه م ع 6 هدم نمدسع

 امض ايمو اضماف 5 اهلا أت مقك أ 5 اهساندرو مو تلعدق

6 011 8-9 

 « ىجح اف يتلا ىلا ل عين رب #3 ةيولاك م او

 سلا معا ( عط) ع ملا فيصل (عط) (ءاطلا لمغإ)
3 -29 

 لاق مطلق هطسي اذا ان اسظمسطت قيل

 5 وو نتي” مسو7 5 م

 0 اَتَعدَسَك #23 اتسم لستم بيكردق

 2 ىلا

 نمدعلملا ااوجاسملا ديس 2 اوهو لعف ا ملا ن 0

 ةنهللاقي رس ائدح أ لاقو ةكل شاك قمة عضوم ف فألتلا ت<واهشاظ وة اش 1|

 0 هق-ؤ رسل ّى ةء ملا ع ووسط اهب كا ةاشلا لحر رقووكت ا ال4

2 5200-0 

 ل 000 مهددناذاءاطل ا رسكب اح اطعطو سطس مهب ءطواك الها
 ه2 < 5. 2

 بو رورغلاهيسلل سهلا اءوصك 2 م تالا سيك دشن ا واك الها

 نءورع نع سابعلاو أ ىورو ة*#قاحم هر ىذ ١ ظبط ةبورلاقو ءاحللاب هذطْخْط ىوربو
- 72 - 

 همس ت7 ادرج عج ساد

 "01 ورشا ندع يرو دك ذك تكشكو خم ط لاقي لاعتهسأ

 ةرعسهلعامى ؟ةبلسطم تار قعامد ر وأ نان نعد اه رطل وقنا ةفطغطة بلع
 سد سا سل مح سمسا 7

 تاعثدشتأ هيقردح طوي طاواع طخ را هر طوئشاانحرطددس نبا (ض)

 92 ار ةةءرس

 اهمالُعلاوأذلا حرطو #23 اهماقمن ءفيسعان مت

 3 ندرك ًااذااك لل -رطو ىرشوملا١ فعالا امال وزال اس طلاوىرهزالا

 ا م

 لجسم هيلع حَرْطو حورطمح روح َر ط*,*وهلعتفاوشو هدلسعا افا طلاق :ودحرطا

 حرطلاواهترطت هللا ة-ورطألاو اداومءاراوهد سا لاك مةقةناملئموهواهاقلا ||

 ىثعالا لاك ديعبلا ٌناكملاودعملا كرمتلا
 ه تمض ةوصير < 2ا-

 حرط:انّن 00 »* العللا اومودجلا قست

 ه_- #- 8353 5 2 ,٠

 هج رظ وههتاناداح راظمٌلكتالغب ى وملح روان و د وديعبلا البلا نمحورطلاو

 رهدلا



 4 (مض) ٠ ءالا فرح .« داضلالدف

 2 0 «» هج <

 ةفورعمعضاوم حرا اوئث :لكنمضسالااضي رش اوراجخل اقنع طم ل جرو

 سامعنبأ نعروم_علا تيبلاوهليق ضرالاوةبعكلا ل امم ءمسلا تل ه١ مضلا,حارضلاو

 ندرومعملاتبلأودو حيرم لاى هو ربو ةيعكلا لايحءامسلا قد حارشلا دس

 هاورنءوريثالانبا لاق رهاحجتو ل ءثيدحف نفسو ل ”هلداقملا ضرتسلا |

38 5 

 مضلا
 5 مو ره سو وى يي نيم#» دى

 (عض) ءامهسأ اهلك ىرضمو عب رضو حراضوح رضموحارشو فدع د ةفداصلاب

 د .نارنكل لاقدق رلاناللا حاَمَصلاو
 11 2 و 002 هد

 هدم لع [كصدصت ضو ل (ذنا 58 جرت ددقلاىفو

 ى” ت8 دل - نع ع 9 ني

 عدم بت صم املا هيبسيصأ ايدالوس ان اًصضراص تح

 ما ص ٠ 5 هد 5 <

 ىعمالو ثمللا نعىرهزالا تف هيسلا فيو ملا تتسم جات

 ميرا لاما تك تايردلا اوءامضلاولاك هدي هصصتونللا الا

 اماذهولاف مصلي ُ وهدم حو 0 وه اما ارعأ تعمم ءولاك ام ار وأ اسلح نيللا ناكءاوس

 2-2 مق - رعاة رع

 ىصالا هبيوهه وو هيمو ومسح لاشي ما الا لعن قست ان وأخي هنا كلنلعأ

 ْثف هدحىفو حاصلا نمي تدق قاس كلا لافو حاسما اوعض اوهفئبللا فءاملارثك اذا

 هع

 امل املا هسرف بصي رئاخلا نيسللا جتفلا,هيضلاو حاسما حابص اهيرمدت يرش نارا |

 ثوم ةضصضصدشا م 2

 ةضماحة يَ هتف سف هنع هللا ىذ ر ركن ىلإ ىلا ثي دح هذمو هب اد رممق نيل «ىبدقو ناقصا لك عيا ور

 عم نك لدر ذأ اهو ميرلا باع ضلاديز لأن ع ءعيشلاو بع راماجو مضلا نمت رمشىأ ١

 ظفالة وقت : مضلا ثيللا لاق و فرعيالاماذ_هوهبب رلاو يشلا,ءاجلوقت ةماعلا ديردزبا لاو

 لئعءاجامنا ىاسعنلا ثلا نمد سمو الا ع ميضاازيجمالوربغ وىرهزالا لاك عرلا

 قو ءوش ميضلا سلو عي راو جلاب لوقت ةماعلا دعو لاتو ةراكلا في رلاو سهلا

 0 اا نا ريب لا رول عب رلاوعج بضل ع نعذسئموب تامول كلام نب بعك ثي دس

 وهو سعشلا ىّصذ نم بول ةدوهذتي 00 اروهاملاوهباور
 تحاضرمللاءاةستسالاءاعدىفو تندرا لاما رازمببرت علا لقااولا | ١

 ودب دمع” يو «ه )و 0س

 نييردعلا لقي لن مثددخلا ىفو درولا قف سانلاارخآ“ خب ىذلا ملاوي دج تشى ندالب

 ىورهلا هاكح ثيهلا ىالريسفتلا اكصممالا صولا قعدت لابذاكو ناك اكداصدملا لهن

 مدلل

 ىو ةحب .راضملا ن مدل وق

 ةضراعملا نعع ةحزاضملا نم

 حراض لاقي "هل باقملاو
 لاه هّسنو هنأ ريف كء.حاص

 ادرك ذ.ةاورلا جات ةمنيمو
 نيرسقلااها رحأو تدضق

 حراضملا
 ةدمصقلا ةتمملا ديرب

 ىلا ح راضملانب رقلا و

 أ هامل ىلعاهاشل أىذلا
0. 



 : 5 7721 ساب
 5 م 0

06 5 

 :ج (حرض) ءاللا رح * داصلال صف "را

 ه و ساد و

 عضل #3 حورضْرْضءساهذلا فو #3 حامل الاف تكترح ور ىدهفهن ومس نع
 8 صصص لك و

 5 س م 0
 : ىشلاحرضتا د- و قس اميل اوءاخا,رضلاوح رسضلاواهلجرأب اهكشرواهيديأب ل للا

 ةمرلاود لاق حرشدقف شام لو قشنااذاَمي ّرضناو

 ءوص 5 سو اكس 70 .١*

 لمقم لك اسامة نيعأن 2و * ةرحبئانعدووبلاَ <-رمو

" - 

 نقش هانعك مطامهاورنمونيقل ىأدوربلان رضا اذ 0 ىرهزالا لاعو

 د1 ةجرتفىرهزالالاكو با :ايلا ىدعللاوريسقلا طسوَّوّشلا ع ,رضلاو راغت كلذفو

0 7 0 
 .دحلالب طلال رضلا ل قوربقلا عي هطسو ىف ناك امدح رضلا 0 رضلاو
 ةس رو وس ا

 لاق اي رض هلرغح ريض ح رضيت يملا عب رش عرش تيل عزرصلا 0 دج حارضلاو

 ىلا يلعهقا ىص لا نشب دحفو ام كرالا نق ةنالاص رض نيم ئرعزالا

 دمعت مرض ل جرو حبر ضلا ىلع وأ ١ عيطس ثيدحف 1و لك يع اع راضلا ودح>اللا

 بيؤذولأ لاق لوعفم عع ليعف
 2 ص 2 وو”و 5 و 5 و : 0 3

 احيرمذ هانعامت لآل و « هتلسأف داؤقلا ناصع

 هدعنأى [كنعهحرضاو عين امدعامتاذا حرصا لثمموقلانيبامحّرَضْناودعامتح رضدقو
 عك ه -

 ةيئمارعلافو ادت اسوهتساروهت-راضو شوو د عام ىأح رمش مهنه و ىو

 5 سهام د سم 2 -

 حوطو شاد 7ةيلشبقو دحاو ىععهحر رطو حرض هو لاقوةديعبىأ طور

 مد دمام د هم 4 2

 عاسنالاحارضنالا ولما -ءالا رداون ىلع كاذلاحأ أوةدسمعن أح رطو ص 2 وحج رضو

 فرظ هسشهيح انجح و يلا ىرضلاهريغلاق وم ركو»وهاحانج لاطامر وقصلا نمل أو

 7 :رطلاق بأهلا نم يلعامو ةقاسنلا بنذ

 3 درس... بيسعلا ىفاكش هبقاشح د انكسر
 رولا 2 مع

 صل 3

 يورط 56 دقورشملا حان هوضو هلوط ىف ةقانلا تدهش

 ىرضلا ولد الاد سعوا ىن ورضا رثك الا 0 رشا اقل ان اون راك

 ب لان ننجرلاديعلاف : يركلاى رمسلا ديسلا لج را ىرضلاو دحاوى اطل ورقصلاو
 1 هس دوم م 0 سا هلو < و

 عسيخص فرس هةنمح ناك » ىرضمة ب ما نمضسأد ةيواعمح دع

 ةدمصقل هذه نمو

 و مو و م 5

 عوطقلاا ا نع 7 اهاربىف مش ”سدعلا كن

2 0 

 لجرو



 ال (حرض) 2 ءاحلاىرس « داشلال صف
 ةءهسد

 عرصلان ماكازو أ وتانصخمناو 0 ةدفدم اضفت لك نر

 وسلا فاسنأانيبعكلا ىلهملاو لوقو البف رخال مودلبقووبسبلا ملا هلمقو

 5-5 ؛ ودل ألوق ]وقو

 هوم 09# دروع هج ةهمدر «ه< 5
 حاضت لفل ال لوا فاطعل مدا * ةعس ب لف اردهكا دعر سد

 لاق ٌحاْضْدَم لد اهدنعلاش ميكر ريغ عقر ءبالإ اردكسص لد هت ىفْحاضََص مودك نب ندااحلا

 هنمو ض الا هحبو ىلعةرمشتنملا ى ِه ىعصالال اك و بسك دخا وحاضم معمل

 و ٠. ,كهدفكعو وو » و
 َح اضصض م نه محو #* َح امرىرتو توب كرت

 ليما لاك هامل ّمَصْصَقتدقو للقب اةعاصبانهدارأو لاح لك ىلع لقا اود مالا لاق
 9 و حما هم و:

 عد تار ال #3 هلو دقر نال ىفرهظأ و
- 

 هلوق

 راثلا لق همست حاْصْحَح ف هيدوأرانلا فلاهنملا أ ثيدحفو رعفلاس رقى أ حاضصس'امو ءامو

 نمتارهغىفهندجوبلاطى أ ىورىذلاثيدخلاهنمو هيقدراعتسافءاملا نمحاضدضلا

 ىَحاضْصْصلاو هءامدهنم يلغي « ران محاضه دفنا ةنا اورو ٍجاضصصوا هن يسافراسلا

 ا ومص اوراسنلةراعتسا ونيمعكلا 3 ايش الادببو لعامل مقراف لضألا
 مصاص همر مو 2 هده و هم و #7 5 «ض

 حرضلا (حرض) قرة َرئاذا حَصصَصَتو بارم دا مصحَصو بارع كار
 كك هو م

 رعاش ثلا لاق ةيحان ف ديكر كح رطذموهفهعفدو هان ىأ هحرشدقو يتلا

 ا زعل 59 اءاس عرش 3 خاضأ ىلع ؟نأالف

 لطاسه لعاودهشب الكاهن اهاقل اراه ضاهر ىتلاةدابشم الا و

 ىلدهلا لاق ةمحانى هيىريفئئذ خوي تأ ح رضلاو

 سل 5 صوص مسموم 7نسسو هو

 حرضلازعمأل اوم ق لشن اك 0 مهحام م جديا, فويس اولعت

 هوت وس .رطا لوقت ةماسعل او ةسحان ىف مران الفاوحرطضاو ةرورضلل 4 د3 حرضلادارأ

 حرطل |نمالاعتفا هوحرطا نوكي نأ زع احوىرهزالا لاق حّرْضلا نموهامناو حرطأ نم

 دساف ىألاجرلا نمح رض نالفو حروملا لاق جرطا لبق فايقداتلا تبدأ مل 00 307 م نام ا 0
 د وه < و ع م س9

 اهدسك أ انا ير وسلا نول اوهب ديفا اأن الفتح رضاو

 مس لك هس س2
 4 .٠ 9 - 0 ٠

 سرفلا حورضلاو ةف.نح ىأن عمجمسلل عفدلاو زل اةديد شح ورم سوقو تدي -

 4 . 4 ُّ م 9 20 8. 0 2

 ةريسخالا أحارمضو احرمضح رضتاهلجرب ةبادلا تحرم شورمسكلاب حارضا مفودإ ربح وُفنلا

 اوقاتساىأ اوربدتساو هلوق
 ةرثكلا لبالا حاضحممل او
 .ءفدلا تاذ ةشدملاو
 ةقّرغتملا بورضل !عازوالاو
 نمامالا|]سلصورستا6
 ةعطقلا ةمرص عج مرصلاو
 نئاللاوخ لبالا نم
 ا .نآتبلاو و-دتش

 لب :اواسرقىف :الاهلوقدنع

 ىىععم ماد رمل حاضدك

 ىأوملا نالءىفرهظأوهلوق

 ناكملا اذه ىف اهلا لزت

 ىق عقود قور_وطلا تقو

 20 ةدامو ا تبلا

 رهظام ىلع هحلصأ اوه را

 حمم“ هلأ رهط ةدامؤ

 لا ةيادلا تدسرضو هلوق

 سوماّقلا فاك بّدكو عمم هياد

 ري هأ |



 (مصض) ءاحلافرح »ه داشلال مذ 5

177 : ّْ 3 
 ءأن رخل ف صيدم رااوذلاه لظااىقدفصت وسشلا فهفصن ىأناطيشلا

 رود ا رمعملا هلابقتسا وحضلا نم ه« هناك حارولعالاّس هك أادغ

 ىىذلا س:كلارووهو لظاا ضمقن مضلا ميهلاو) اوألاف ىرهزالا سول انيءهلامقَت_ساوكأ

 0 روضامأوب ُُظ و مسا ,وذلاودسءشلاو ضرالا هج ملكاعنلا

 نابل لثمولات حل اولا واهله تو ءاطا نو سعمءاملا اول ةشتسأف قل لأول حضن

 ا نييتاذا ىهالا مْضْعَسو حعبرلاو حشلاب اج برعلالاثمأ نموةشقلا نمىقدلصأ

 ناك حض تلا لاق هنانيهلا فأن عىرعنالا ىدر , ضرالا هو ىلع ردن حاضصشلا ل ثموه

 لةفةلصالاءاحلا عمءاح تديز زو رزان ردا هوو راهاارووه رعشولا ل مالا

 كاذكو هك ىرهزالا لاق سعشلا تمت نم ىصشلاءاصأن ا باوصااوى ره زالالاقشلا

 ظ عضلاينالفءاج و نيءاحجةسق تراصفامناكسء الات ادب وواولاّتطةسأف ةَقولااهلصأة قل

 نم عبر رلاه.لعت رحب وسهلا هلع تءعلطاع هانا ةويف ريثكلا لاما ءاجاذا خب رلاو

 انلقامناوةغللا لهأرثك ًادنع طخ أد قوى دي سلف ىنعملا اذهىفبرلا وج ذلالاهنموةرثكلا

 ١001| اا فاهوتسا لعدد عضاااما و ءاكحدقديزا.أنالقغلل لهأرثك ادنع

 لظااىاناو عب راو حلا فسرعيلعمتلا صدقا لور نوكت حم تيدحفو رع ديسو

 ضرالا نم نكم-هااذاس مشلاءو ص مضلاو لاك حابرلا ب وهون اًراز راءنوكب ىأ

 ةرثكدارألاةفىورهلارك ذو سوا الام وداد كهريثالا نبا لاك رمقلل“ ارمةلكوهو

 تلا ىبمصالالافو حرا هتلانامخررلاوسعشللاصشامَّضلا ىلارعالانبا.شيخاوردللا
 دشنأو اهتيعبسعشلا

 9ة5ب هّظ <« وو م«و 30-5 هي 7

 موعفم ناحي رلابضقداةم * هنقار حلا رَربأض أ

 متي رلاو عضلاىفلا ننالو طا ماظيال هقانمم أ ثسفأ رحاها ةعس رع أن يشاع ثيد-ىف و

 تعلطاع تامولدارأرد زلا هنو رلا وحصل ن عب تامولثيدحلا فو اسهيلا عجرب تح

 | تلم نا لسبب ناكولاملا# لك طال 2 رلاةماعترج و سمثلا هيلع

 ضرالا نمر رام ملا 2 رلاوعيشلا نع ىوربورثالا نبا لاق كلامزببءكنبب وريبزلا نيب |
 9 5 م < 5 اي 0 5

 «املا لاضعتضتلاو مْدصتلاو كلذ نمئش لكل عجبالو ضرالا نمرهاطلازا رمل مَضلا امم
 2و 7

ضل كاذكو هلئم ُلصّصلاَو هريغور دغلاىفنوكيليلقلا
 كر : وحن .ةدعاسارعمدشنأ ا و م



 1 ا ال سا ا ار دكت يا كم و
 يي 1 ١ 721 نيالا ةتعاشا »و < 0

 37 (مض) هامل فرح « ذاشاا لصف
 022222[ 0 2.6664646466466466.6 78 رْْمللللك

 3< يع < دى

 1 ا 23# 0

 هو 7و 50 4

 املاح مالا توصلا نم #3 شط

 س هم <

 اشيش ماهل اولاق دامب عبلو باعناةضَسْسأ الفهتنالت اهرب لا نبا ثندح فو

 5 0 ه-

 ا دنضصقو د ماوتموبو ماهل ب اضنم 3 جالا لوقهنمواسابض

 لهنا وصحاَبسشلان موهودو نكس الق هعمل نأ ليلي ةعّصيلا كد 4 أ

 5 ميك حباوشلاو فا 5 بلاط ىبأ ارعس قو اهتح هانم ءملاءاملاوهلمهملاداصلا ب ةحيص ىو ربو

7 8 

 يصنع بضو سراوةكى د 1 ا ادي

 اههاوذأن مسمع اص مي ضتاهو هول ءىف لمللا تّصصو لمبصلاحابّصلاو 2 ”احايضواصض
 و ىلع و2 8

 ةرتمع لاق نودعاذ ااهسافنأ ١ توصوو مهن ميت قوةمستالورلب مصل سلانوص

 اذكح رءنلياناوهلوق امهّمَ ”روملا ضارحف مجد تن يحل ل ليدلا 4
 هلا حادعلاو لصالاب

 لسللاو فاشكلا ب>اص
 روع ما حدكت

 ىهلوقيسامعنناناك اًصصتايداعلا وليزنتلافو سر قتلاثود 3 ءوهلدق و رسوله لبقو

 3 هوبانعمناك املأق و ردبةعق ةوكاةيهذل الا ىهلوت ودب هءلعهللان ارض عبضت لسيف

 ىلاعت هللا ىذ ذر سامع نب الاق معلا له دنع رهط ليكن ممل و دادقملا هيلع ناك ءرذالا

 ىنعماصصلعج لب اللاهلعج نمةغللا لهأ ضءبلاقو سرفوأ بلك الا طقدبا د َتَحصام امنع

 ليلا مَصوصساوبألاق 1 ريسلا ىف اهيعبصت ماذا تعبضوا هريس ةقانلا تّصصلا باع

 فلافو ريسلاوه وتدعاذا تعض وليك تصنع ولأ لاك و تدعاذااهفاوحأت روص

 ٌتْصصلاَش : اوط ض رالا لعد كح ىي ةسادعاذا هنعدص س رئاادعو ًاوهلمدلاب اك

 ةر , رهىلأث يدحىف ةيدتقنا لاق و # ددعلا فتاحياشلادانجلانا 5 دشأوبفسلا

 سل دلو م صرح 5 رم 2 صام

 كيشو شعم الف تمار ع نمناو جبشو عدم نا ذل مهرداو راب داعيا

 ىلا هد كنود م تال ةلاقباك اذنه وه طعم نع مداخ و حاصر عبط تسعه شم الف

 07 سلق د مو 75 مود هسه 75

 لدق و 0 اةدَس 0 ١ 9 هرفلا ف مج نم 0 0 لق و5 ا

 هسا ركل طورطالاو نكس نادؤوضر لونهم

 و سو عاق و هم

 دوقمهنأف للاو مضلا نب ند و 1 هالثدد-1ط!ىفو ض د سمسا همس اصاامل لسفلا



 هأ هتياورررحولصالا ىف

 مريت

 للا ضرالا تسمأو هلوق

 8 وصف هدانا مدقت

 تاجبقلاو صورا ميسان
 ةعرعم

 يدعم مأ

 اذكاناكد ارتترغافهلوق

 انهايناههص ظفلو ل_صالا

 عضاو وهاكهسلا ةجاحال

 يدعم ىنأ

 (عض) ءالاق رح 03 داضلاو داصلا لصف موا

 هم 5 س ساد هه سرع ص 5 نس

 ىناءارعأدنأو هتدوصل ةمسمشلاوّراو عب رلاهتصيصو سالو قة ثنحوصت ىفهغل

 2 سدس

 حصته نمزعلا جاصالكُت 3 ىَتلاذتومانؤودان 0 ةمرلا

 ما م

 يمحي بوثلاكتناكناهضعب قيوتابنااهعب طغت ضرالا

 هس ه5 و

 حاصْمو نمت مص نيب نم 35 يرام ناعيقلاو صرالا تسمأو

 ُقاَيَسلا ىرهزالا لاق هس دمار 2 نمُبْرَصلاحلاواضبأحوصؤتيبلاا ده مد- هي دقو

 سوم 72و 7 أ

 لكلا اب رذزاك كح عا اناس ىممو ةعضمملا باصدوسأ ارقلا نمي رض

 /َناْمَىلاَبْشَقَنِ صار ترف ةشدملا
 - ن2

 محن !لاكلذكو افا ورابع هس ق ةرسأاصضدخصب راناتوُلا حش (عض) (داضاا لصف )

 رانلاذقلا عسوُدحوسمةقَرما 1 تعلطاذا ةحادٌقل راج لذكو ىرهنالا هريغو

 ه- 8 ى هم ىف يسد ه م اق

 1 وم نو

 5و مت” 7٠9 55 9 ود مد و

 ده فكه تعدوتساورانلا ىل لع 3 هراوحٌت ردح وبشموصأو

 02 تةدؤدك ضو

 وسم اوىوتم قسرا بعت حوعهسفناك اذا ع حد #قلانا كلذ ذوحدقر أ

 هوم

 ايلف ات تجف نديزولا ةقرتخماهخ 5 !اةحادقلا

 س99 < ةءص

 قالا حوبْسم حالو * قيصلا َنودَحض رالا برين د

 ىرهزالا كلذنموهودامرلا عبشلاو هداوسل رم ار حول اوهرباطت هتونجو رابغلا قيضصااو
 ةم اء د و موص م2 2

 سدهتلا ىف و هن ”ريغو هتحول مصنف اص ص هصصترانلاو سمشلا هنصَصو رانلاهتصدن هيض

 - و-5 -

 لاق هنولترعغو

 مي تمد 7وو

 ل نومأا دعب اعاملت مح 90 زو اضن القاتل

 ا ”رصملاق هذ مف لامن ' وهن رع خرانل اهندص لبق ونولل اريغت حايضثالاو

 هم 2م ماع ما

 اجيبَض | ار ةوهشس ابها 3 ءاوش ا -وهلت ن نا ]الف

 - 9 هم

 35 ل ةالاضح ةباصسامب 5 0
2 - 

 00 1 راهلاعتسنا و 5 ا 7-5 2 2 اوشن ندح 0

 سوق ف صو هةفمول 0

 ةناند

 | تءاضنا و هس: لبق نمققشت بوثلا حاصلا وانأ أهيم وقوساو نا :ءيذلا يصل و



 0 (ميم) - ءاحلا فرح « داصاا لصف

 ا
 1 اوصاهيمب ا م هل ا

 نأ لعده اش يتدنلا دهيق ربنا صيلاوهو حاو.شلاب ضب ا لشارع لل

 بوصنمان يل نا اورام عسا ىلعدها اي هفو عراك ذاك قرعلحاولا
 سس

 هيلع ب لغامزنتللا نيحاوطلادعتوا هّتياور ف فالتخالا عقوادهلف لآ اد | لوهجتدبل او

 01 مموع 7 04 و > و مم

 ا ضرالا نمتوبعلاحاوضلاو باهشلاوحامضلاوهو ءاملا

 هر
 مالسلااهترسأق حاسب #3 لوُدَح رماة ضرع

 ىثراد دالا نيا لاف ا وذ تبلل قو لج مساٌةحاصلءقو
 وىر5ه9و دك

 رد ناصع اللا فرفع

 حاصتتشا اذا : لم ٌتوصسيذهتلا فو وصلا حامصلا (جمو هين .دملاَق يم برب

 نوكي هتقاط ىصقأب توص صو كي رصتلارانا ضو ءمصو مضلاباحا صو ايمو ةدجَص عصي

 لاك متي

 سعا تان سس 5 « و 8-7

 دهاعملا لمغكلا ملا دانك 0 اصعلا تقشْناو نملا با اغا

 هللالاك لؤوالا٠ نمدلصأوباذعلاةعْيسٌملاو ضع موضع موق يمين اصتلاو حاصلا

 ٌةْحَصلا مدح اوُكَلَهاذانالفل ١ ١ قميصا باذعلا هيىنميةصصلا متحف لبوزع

 با ه2 55 ص تا و4 ع

 نورط د 0 لابو ل الاقي ة حالا هم صةحئاصلا اهب ىلا وفاذاةراغلا ةدلاو متكلهأ ىأ

 نال ل عفلاركذةصيسل اولي لجوزعهقلا لاكمي رم لا ةحصلشم

 ه,_هزر از اح ناك ثدن اتلاٌّد_صصلا١ اولطن ذا اتذخ لقول وم ايصل هيد راردصمةصصا

 سقلاؤهالاكو ةصصلا ظفللا
 5 8 - 5 ا ما ص 6 ه2

 لحاورلا ثيد-امميدحنكلو د هاري م ماما

 َبْسَعوربنلا عولط ل بقدتقل ذا كلذكو قرغتلارغنلاوحابصلا م ميدلار ذو مص لك ليقهسماو

 لاك ا ا ةنالو ويصرخ نم
 01 5 م8 م

 ريخالو ضار مهئامال 03 ةنح هللا لع لوك نوذكا

 كلذ وهو لاطو نك ١ | نمد يورتْاذاعصتدوُلا حاصو ديك الويل بخ نم أ

 اين سرراعا 5 روقاكملا نمىدانذا مركلاك ةءورلوقو ضع

 د و68

 انوطم“ رسما ناكلروفاكلا نمحاص لاهتولهنالحاصن مىدان ىلا رفاستا ناكت اف هلقتتس سد لذ

 | كلذوخورعشلاو بّدَاو قبلا حست ءزبلسا ةىدانلاقفى لا نمهملسا نأ ةيؤردارأف

 111700920107720 تلقب اتساع كح وان هوت دعس وجو وسورط نكت :

 نمةوحلا حاوصلاو هلوق
 اهتمعغتراامىأ ضرالا

 حاوصلاو سوماقلا فو
 ها شضرالا نم ةوحرلا

 ىىدعم

 اك تن د_>-نكلا وهلوق

 ثيدسح عفر انهدد نأ

 حامسااكرخ فهد ثنأو

 ام دح لاثمالاو ةءاهتلاو

 ىف كانه لاقو بعنلا

 امدح ىئثد»ن كو هريسفت

 يعم ما



 قفوصلا قةبشلت ن م هلوق

 قةشتام سوماقلا ةراسع

 موحد هأ رعشلا نم

 نيحوص نيب هنسمَملأف ةلوق
 ةوقلأف ةباهلا ىف ىذلا
 ها نااور امهجاعلو

 ووعد

 ٌحاَقلا للا هجوودهلوق
 ىرهوملاة رابعا هارث

 هارت متاقلا ل. اهحوو
 ثدد-طاىقو طئاح هناك

 ملا نيسوصلانيب هوعلأو
 عع هأ

 را زر نى تر
0000 

 ع ءادلا قرح 2 داصلا لص 13

 تارارقلاوداهولا" 7
 ه5 ضاو

 ظ /ْ اسمو همني م نيم 001 ةعرتمتاء.قلاو ضورلا عبصأف

 ضئاقلاحاصنملا يلا - جاصْنمواهنمق ته نيب ن ده ىلا ارعالانءاداورو ره*لاق

 ووم موج

نمورهزو ةروتحر خيل ىذلا تاينلا نموت لاول تملا ير اولاق ضرالا هنو ىلع يراخلا
 ا 

 هما! فاضملا ماخأ اوِفاضملا ف دش اهتز ع نمديربامنم هلوقو :يهررهظدقىذلا حاب اودماك |

2 

 لاهو «ىجاط نمواهنم ق فن صني نم #4 هدشنأهناىدَسألا ماك فأن ءىورولاق همام

 ملا .وصرد اونلاقو قيتنانا فيلا اش نهذولاسو ضاق ىذلا جحاطلا
000 

 هوك زر وخلا وسوم شورعشلا فوقشتلاحوماومتذآ أو هنود اذا هدمصو هوو

 3 مي

 ب ةاماو ونا تعشم جاستا ةئينب |ٌثو فوهنأبا هحوصدقورئابنتوهسفنل يق

 ةلاعفر دقت لعةحتاو لا قاكلنالا هم ارماسأ رانجماا ذاع ايس راسا ورانتسا

 ىمصالادشنأو هب ميدقوة صا لدا رع اولاوحْوسدقو فوصلا ققشن . 3

 حاوصلا اهكيآس ىلع 9 * اهلك ةيتمادليا نيج

 وم سس و

 ةَمانحْلٍنأتيدسملا فو 5 ثورشلااهكيانس ىلع و 5 هلوقوإثمو ل مسسدىورب و

 طفلف هونقدوهتامالفهناالا هلاال وش الحب -رلتقىنللا

 لبا جول حوض ويل باو سأرلا نم بام ا داصلا تنبح ولا ىارعالانبا عابسلا
 هجووح وصلاة مفدرفيوداظتاحىداولاا وصون اة ناتغل مهو طئاخ هنأ كح اقلا

 هه هه

 ١ ومب هسقل ف صرالا هءيط

 0 ل ما سام وصلا نب أو طئاحدن اك هارت عاملا لبحلا 3 .٠ 2 ٍِع 2 هد ع «© 6.6 ء
 و هم و )7

 - راغب اذع هيو جرادم ا َّط سكش بوتان تكسو مهدكعن

 ربان تحتل هلنهشي لولد 01 هل دمي لا الأن ا

 * يد سرع

 تب :انمءاوتسال هنطاخة قب رط ى مهو بوثلا ك تدل 0 غصاب عشلاك ل هلق ىءاماف

 ىداولا ىنوصكس ارضال يتحانوالاكهقبرعجواهفصاَو اقافطما نحو مارشأ

 لاق مسا ناحوصو ةفنج فأن عر انتي سلا اوصل 30 الحلا اوضو

 يلب ىلع ناموا 0 لج ادنهوءابلعتاتق
 سلا سس دج »- -

 املا وصل الاف ءارغلا نعىرهزالا صخلاٌحاوصلاو ا نمتاموصونبو

 هيلو صم اوهو حاوصلا نم

 لح



 ءاذلا قرح #3 دادلا لصف

 7 223800053857558 توو امد مورس

 *ها (حود)

 تو د يس 89 سام 1

 تناكوضو كدض نب موو 237 ىدئاكلاوةزاجنان مورو لاف عضوم

 د 2و

 جدا صويداهصتوضوديدشلا بسلا ياحلوه (حدمج]) عضاوما هلك هذه
”7 

 0 و اا

 نمديدشلا ٌحدامكلاو رعو الاوو *« احديمصاا اهتوصتمدعىلام لاف ديدش حدممدو
 3 ى هز ري ههعم

 ىدارصب هرمكو ديدش بلص حد. مدل>رو 0 م 2 كيتا شلك

 لوقياسار ءاتءسىرهزالا ىع : لكن مصلاخناحدامكلاورعوبأ نيديدثىسداعصو

 .ع نعرامما حّدممدلا و 0 حوا اذه أر راد اين تلا

9 
 مم مر < 0

 صاخو :ةرد أدق دام ذيبنو دب اع اوَحد كلا واطسو 5 هيفاّتس دشنأو ىا ارعالانبا

 ىبنلا بص بانل لاس كاوُفَمممنمبرعلا نم نطبوأ وو مع حان (عنم)

 و هوز همز احلا 589م 0 دى هو
 هس مح وصول قبلا حوصت (عوصإب د دا سه نم ناب حب انصل بقو ل سو هيلع هللا لص

 د يجر ةو- ]سس

 سد اذا َحوَصَتىنهعدعتمو غلق واج دقو ىزبنربا لاق سب ودق "[هساص اذا ل_دقو

 بلاعب وتميل
 رو» ص ص )7 رةوتادء رس كم ع

 ميشهلا قرات حوصو * ٌترعَشفا اذادالملا كلو

 ةمرلاود لاف هللسن أب راتب

 و صر نص ل كوم يناس اي

 ب هت بوت 3 0 انلقيلا حوصو

 قا ارالد شنو د 1 ”هيفوهالعأس ياذا لقبلا حوت بقو

 سلو وى

 حَوصتماونْدلاهنمبناَذَم د 0 :ةوزاستلا كيلا تيرا

 م 6 نع

 ضرالا. نمدحاَصلاوحوصنلاكحابصئألاو مان در نمو سلا نم شسرالا تو ا

 هنا تلا
 قو م هم

 لفلا عم نع لادن دخاقو بصف آن مال ل نام بيسو ىرعنالا لاق
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 حوصتدقل. ةَوشْلاو سب اذفراطادقز يقرا كابن :!١أ- ماذا ىعمصالا هتامكل

 82د

 ىتملّس هنأ سام ءنباثيدحىفو هنيدرنمدديو هحالص نيت بنل يقىأ حويل

 ٌتحاصا مهللاءانقستسالا ثد د>قومدقت ةدقومارلادكو ريو وصب .؛ نيح لاذ لا ا"ارمش سَ

 تايم 2104و اذا حاط مو يفدسوصت عاش لاير اما مدع تنسو شا اًنامح
ًَّ 

 وهفريب زل نبا ثي دس ىفو هلل وصت لبنه مجلااوزدابق ىلع د> ىفو قدساو سس اذا

 لاقءاطاوداصلابىورهلاهرك ذىرشخزرلا لاف مكن و «ىأانالسلا لبا وكسلع ماسلا

 ليو ةارطم فص دبع ]وةهؤمو هسفن كم ندهوقش اح امصُناب وثلا حاصلا وف.هصنوه دو

 جلارامخلا حدي مملاو هلوق

 حراشبةنو لصالاءادك

 تاكردم#لا ىف سوماقلا

 حدم هل |س .وماَعل اف نكمل

 ها راخلا موملا عديصمك

 انهامنوكت نأ ىدخأو

 دحياهيلع صنامع اقر او

 هعجح* هأ لةئلاررحو
 ولا حد.مدلااوطسو هلوقو

 اسالاضي أ رطشلا اًذهررد
 لال نطقت نودباع و

 حددصأ !فاوملالمهأدقو

 ىفاك ضيرءلارخ ارفعك
 هيويدع م هأ سوماقألا

 اذكد_سعل لوقهنمو هل وق

 اريكمانته ل اصألا طمض

 جحسأ ضع َْق امس كادَكَو

 عصف 3 قأس و طبل جام |

 د _بعرت سعيإ_علو كلذك

 هنافرعاشلا صرالا نبا
 عا سوماقلا فاكريغصتلاب

2 



 (عمص) 1 هاذا قرح »ع داصلا لصف جد

 " لا ا ل 7 ل ا ا 7 ا

 ليقود قرع امصلاوزما بد عاصر وهند #2 بهالكرورحو ح ومد سعث#

 1 :أونانصااوعو حاملا ن امرمد وش أميال اونايراقتمن اننعملا اوو ةرعلا نمةحن أرلا م

 قس ودتاكاسلا نم يسع ىلا بش قمل تاك
2 

 سو اظل سرع

 قرم عبر 2 كشا أ د4 و نعوض

 تامة فص ىكمالاد شنوا باهالاودو هعاردمكحتست لىذلادلل اقم

 مصاعب افطع سابو 5 مضل حام هنماذباذا :

 .برضل اوفا لاطبالا سرد معيد محصل اورعولأ عاركص نءّلا امص و

 حاملا لاك هتءاصشل
 مو س2 2 س سنس 7 و

 امش بلباو 5 داسلا عقود كود

 2 - وهم 2-7

 رخآلوق اوه ىلانعأ حامكاملوق لوقو 0 اونب ركب دي نم هل هسق دمقع هريس سقت ف مير

 ةدشيهئامدْسسل اذا الا اوق نمد( حامتلاو ر وصةموتأ لاك ىلا ءاودلا
 . 95 مهر ا

 2 مو ءايرخلاو سمسا اهمجبوةظلفلا شيال او اميل او*امصلاواهرح

2- 

 2( ا ةمدع ءءء م

 نهلوق #3 حاصملا زك رنوحام-نونمز 23 وو 000 اهوكو 000

 هعمصو كاْذري_غوأ "ةلءسمىف هتاغااذا ا عصا اا ندم وهوملغفو ودا مسه 0

 مو <

 محتلاونأ لاك نوم يصدقوديدشفأ ومر ةاحو هيرمضاعمص طوسلاب

 مو م ومهم

 8 ومو هكاراهجو نمي.« .اسوهصلار 0
 وو 5 وم ىور

 علا ديدشلا لاجرلا نم هم دعشلاو هسدملاو عاركن عجول ديد تع ةأح ىلءقو

 لبقو ريسصةااوهلمقونب_هرالاونيثالثلا نيبامّنسلا فوهولاق ٌكمكمدلاكلذكو حاولالا ١

 لاقءاهلاب كلذ لكنمىتنالاو ىفاريسلا نع سأْرلا قولت ا لدقو علصالا لقوريصقتلا ظيلغلا
 ان صل رو يت ص يه مس ست وم ير لهم

 ايار #2 5 ًررهدلا كت شتالةممدمص

 ى ه5 م عددية -

 حدحعصريعيو ماللاونيعلا هبقر رك ل لعلعةوهوديدش اظلغ علصأ ىأ ممعجص س آرب لعب لاهو

 نانبعل اونيشسعلانبي ”للصافامنأ النوت م نمو الاءاذا د نما لاق ”ىوقد.دس

 لّدوُمعوا دئازال اامهن» لصافللا فردا ن 0 الف ا وقل لانتاج ْ

 : .: 1 وميلان دابق ة دباراىه ىو نيعلا نأ تدث 4 مف -و 0 2 سوماقلا حرش ىف ىدلاو نئلولاءاملا |نأ اذا تدثفةدئارلا ىه ىلوالا نعلا نأ ت شدقو دم ردا 0 لسالااذب مكتمل

 ناحتوصو خوصو كاد فرعاف ناساصالا امهندن هترخالاءاطاو ملا نان2 .ةازلامه م مدهض ظ يعم مإ دودقس
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 010020131900007 تهل ا ص سا حط ع عع جس عع د قصد عصمت صصص دسعج

 عضوم



 .اعضإ م4 ءالا فرخ « داصا! لصق
 أ دقو حالصاان منوكب ن اروح وائمآ ام سل بوزغ وق لان متوكي نازو ىلاعت سها مث دع

 هيمان ترولوحل ةوئيرضار كايا بطاقتي فرعا

 مم سس

 شوك م انتل كم كَ 5 حالَصا لسفر طمامأ
 / مم89 دهم ز < 5 0 0 و

 شع ريد تيدر طمادأ »ع مهيف شعت دومهطس و نمد و

7 - 
 وم م5 ”يع و29 ) ةم

 أكو 35 احاقل ترده ةوك نكسنو
8 7 - 8 

 شخ سر كرو ربثآ ن
 لاقيو ماطقك ة منيف توكت ناهيف لصالاو لاق الخف رهرعتلا دم ؤمخاشلال ربنا لاق
 رخ الالوةنف ةر ضرع نمزسسكلا خالص ىقءدهاشلا امو لاق كامللاو و لاذ اق

 رو دد من كشسي) « انذومماق الصوان
 مومو هددو م هو

 احيلص واسم اظاطات 0 0 12 أ حالض هوى ربنا لاق ىدعنب بيب ى عي

 ثسللا نءىرهزالا لصلاح دئلَصلا وبْلَصلا حدواصلا (عص) م تاسع لا وأإ
 «”ثةه<

 ةئاطةنشتلم و ةديد_ثةسحدنآ-ةقان : انردنبا ذه 4 د راح و ص رعلارخ اوهحَدْلصلا

 ا اهلا تدطُماضاوءا دن دلا نام هَضِ رات 2 مطاض )ل تا ظ

 . ىو 2:

 ووو 5و ده هس 0 هم599 :

 ع راو ىلا كيل بلال * ومال مسمن ٠

 اسد 2 رك هم

 هيمو ضير عال الكتو نمبر سم للو [عظملا لهأ معو شيرت م همن مدن حد ا

 -ه-#* م ةر هم

 اعش نهر 00 ظن . ا :

 ءمهاردلا مقالا #لأوا هارد ص (من)

 ءاهلا لخدأف ةبحدامكت رب كلاب , مضغ لاق و ءاه :ريغل ى الا كلذكو حام ىلا

 و بأ

 0 ١ و ركذيا و عاركن

 , و هم ومو
 هئامد بي دئشك ماحس تلم انس مممْشتو مديت سهلا هنْمَص مس

 و #4  |س قده 2

 ءا ارعةربهطظ ام دحص 5 ران عملا كمون

 رقملا ع نءاسنأك فب حامر طل لاق و زلات ةثنسهغامدّبب داك اذا شيلا هشبل 1

 دا رضلار ردو #2 نادربالا ملاذا

 لايتراشت رانا وَُس يو اع ةنسشر غامد ل وت اوصال وزال و هلاو

 ىأحابصلادجاداز(؟)

 نونلا نوكسونيترسكي
 مى هم البوطش مم

 هدلهة-د_ئكلصلاو هلوق

 7مم اهو دا

 سوماقلاىفاك امويفماللا
 ووري ما هحر شو

 طلسىف و انهد_هل اهرك ذ

 فاَولاحكح نسااءاضيأ
 ندسلا,هيلعرصتقا َتوقابو
 لاقف نيسلا,تيلادشنأو

 ىدزالا رمعينب طيقالا

 ةماعلا
 مه الاروطومهارأاروط

 اعل ةعاسردخ عْضاَو اذا
 مريع هاداصلا ىفدرك ذو

 لا ءها ردلا م وق

 فاقلاب فاؤملا هدر وأ

 هنو قاف انجررأو

 دجادازو حراشلا امهملع
 فاقلاب ىأ رول

 ةمكشلاديدشلا لحرف لا

 هسبتك ها فيرظلاوأ
 ويدعم

 لاس ْمَسلا ه[:عىيصض هأ وق

 امك برضو عنف هبأد
 هعيتصتم ما س وماقلا ف



 لصالاب اذ كماملا.هلوق

 توقابفو طمخلا اذ

 ءاهلا طق وميلا ع هب ةاملا

 ءابحلا هلو رو ثا ساوخاو
 ءاهمرخو ميما رس

 نيبماشلاءاموهو ةض#

 هيتك مها ىهدت وبلح

 ىبععم

 لصالابا نكمل ةعقصل اهلوق

 دل اةرامعو ظيضلا اد مب

 دكر مقصلا) هدفرشو

 ىهر( مقص أت ءنلاو علصلا
 ةءيتصلا سسالاو ءاعيتسص)

 ةغل مذلا,ةعقصلاو(ةكرح
 يدعم نك ها ةساع

 با.نمؤملا ملصي لص هلوق[؟
 ةثلان'ةغلهيفو عئمورصت

 نان مركح ملبص هل لق

 ها حامل او حامصملا

 و

 1 ءاللا فرح « داصلال صو ع
 نيدلاءادعالل لمق وفرعنال نا ىآ 000 همس مئائالز يك را ص ىو ربو

 ندهدسعولأ اضيأليسمملا ةللاشب و سد[ دلازن ل مامن قلو مهقاصتن أل ةكال

 برعلا دنع ثيدح أو ربك نم لجر مسا عَ لاو تضل ارس ارمسمملاحادقءاسسأ

 رت لوفاهلو لفويمم
 7 565 «و - كك » ل 9 < 8 -

 رشم سورلا قوف قيال 27 هلم ءامجلاب مص هع صو
 علا -

 ىدحألاة بصيد 50 ا وعي ردع وول مذ ماع نماموق ءودر واج بلك نمل جرم اوهو

 يسوم 5 و)

 لحشد ,هئاضت ولسحلا اذهمخاننالا جنات حافص و ىلكلا يفسبمكت ردعتحا

-- - 
 0 و

 نين عضوم ءافلا ف.شذعو داصل ارك, اخضلاوكذ تيد ا بفىد ةهاطااو5 ةكم نفي

 ثددحىفو ءامسلا« ءامسأ امازهو لارا ا المو ةكمملا لخادلا رسموا باصنأ او

 | ١ اتم لوول قتلا خم و لعألا م دةصل اراسعو ىلع

 ديز وادشلا و انمار السم و ب ضداسفلاةضحالّشلا (ص)

 ١ حوا صنيدلاولا ْمّشتعبامو 3 ىسمساماذا قار طابت كف

لوديردنءا لآ تك صو وأ موق ماو دارعالا نب نعةريخألا ٌعِلَصو حلاصوقو
 سدا

ودنئاهدلص ا دقورومتو هلاع اف لشمو» اكصموقنمهسفنىهناصلديرو تي لص
 اودك امير

 ٌةرطم هو رطم نمةرخم ضرالا ف ردم بوقسعب لوقك ةرثكلا ىلاونهىذلائشلا نعماصلا

 طصبئلا اذه واذاّصألادياواولا نمءاملا تاديأ ىتسنباهناكن ب ومخلا ضءبلوةكو ةاض

 اصلا ةدحا و ةَلسلاو حال لا ةلشلاوداسفالا ضن حال ضالاو ك.نانز موهىأكل

 ايلا نسدأ ةياغلا» 2 أو هماقأ اهداسفدستشلا لصأو داسفتسالا ضءقأ حالشتْالاو

 لاو مهن موق است يلا تنسحن اذا لات ”10,1لوقتسيذهتلا فو ْتَلَصت

 اداضءاتلا اونلقذاصلاةدّدثماوُطاضا او اوطاضتو اوكضاو اوس اضواوءاطصا دقو للا

 رس ,جالخلا اوزدنسلانا راونقصو من كن راسل وأضع وقود او ةعداصا!ىفاهوغدأو

 مهكناضو مهننأم مْ آاوثتدودو رك 0 مسالا زاهثنوت نرعلا وةنكطاصل ردد فمداضلا

 مزاخ كأن ا اال سو ةكاصم
 5 عمده - 39 <

 زا 00 ا #2 فهكتاذ.حالصلا نوموسد

 هللااهفرش ركض ءاهنأ نمَحالَص زج السض دو حالصلاثن ؟كلذاو ةطاصللا فام وى اهمفامو هلوقو

 ىلاعت



 117 (مفص) ءاللا فرح *« داصلال صق

 ا ا 0 دكا :
 تقرع تالف تدوم سنصل وتلا ءانعخل وزعم تان زب

 و 2<

 وعاد ةفصو حو فصلا هتكرثوهنعتضر أ نايس الك نعتبر ضو هيدا !لذهنع

 ةداصةضر ملاذ را ا ةيوقعلاب مترا ن ١ ءاضرعمدابعلا بون نع

 6 ع م

 ردصملا ىلءاعتص رب ل 2 مكشع بصف وق اين هلوق بصنو رخ "الاد ضامهدح فره

 9 هس م7 5 مو

 همع فكىأ 00 رشا دقوهضكومد ور ذا برضو مفصلا مكنع صرت 0 37 اوقىعمنال

 مونعر زواصأ و وفعلا و اوما اريثكى أ نيلهاملا نعحب < ومصاهانأف صن: ةسسن اعدت هدحىفو هكرتو

 ةغلاملا ةملبأ نمح - وفصل او هس نع ههه وبض درعأ "5 ويرسل ارعالا نمد أو

 اًضا ارعامكرك دينأن عض رحل نعمل يصر لام كم برضى لاعت هلوققىرهزالالاقو

 ع و

 لوق هنموابلوم نع ضرعأى أن الذ ع مصار كرفكف مكسفن :ألعوكفا املأ نم ْ

 هنعتضرعأ ةٌأ صاف صد ريثك

 © م 2 ع«< . «* م وم مث ثءس
 تامىللص هولا كلذ اهتم لمن 0 عاجلا لاَقلتا فاح .وهص

 : م وو هو , مدس 7د6 ساس
 قو ياانع املا تسفر كقأ ءاقساكممسيل دا صو

 قو هيلعديت احىأ ءدينص ل عحدق اكسل لاى |ىدسا قع مكامن رمل بلقثد د1

 هرب .٠ 3 ٠ سدوروك و ةسوعك ل. -. م. « سو * 7 1

 كلدق س ءوكنمىلق و :رذاكل ١باق َكلْذف فاعتقد هدر بواقلا لاق هنأ هيف لوسانو لاسحت ٍ

 مقدم بلقو نموملا بلقٌكذ وعر ارمسلا لمدرب اقو نامالا دعب رفكلا ىلا عجربلف
 لئكميفقافنلالكموٌبذعلاةاملاا هد 2 ,لّمكميفناعالا لة ناميالاو قافنلا همف عقعا

 لهأو هجول ,ركلا له قلي ناهجو هلىذلا هلا تاءامجي الود رمدلاو جيله ةةحر 7
 وذلاجرلارشنمرخ الا ثلا ىن-غموهو هتسحانوههجوئ :لكرذصو هجوبنامالا

 أب قالا نا دة ةسرشبو قفانملاوهو هجوءالؤهو هجوءالؤه أي ىذا نيهجولا
 هطخت ًارقامفرعم لاق وك :رهزالا لاك 0 وادور رح هج ونامالالهأ اوهحو رافكلا

 حربا لاقو نبدلا صلاضب سيل ىذلا غمس عنا عملا هنأدلاخ معز رم رسل

 اير ةرد ىذلا يناس عدسه اوهتس 17 هوه | اوفمسلا تءاقلاشب ب وأقل سلا

 هجوفالووههجوب ضرعأ أى عنالف مَتَصلاَعي هودمةينأاودارأ ا ذاّلامع وهءيبرضاذا

 لعل هدشل ا ًاهلوقو 8

 و و مث 8م 5

 منادنالز ركع ئرفلا اًنمَص 3 اهروَبامتساف المش تددانو

 م 2 -

 ضرعنأ هلو ىعمنالهلوق

 .سه'الاو لصالاءاد_ك ولسا

 ميم هما لوس



 (مغص) ءا1| نوح « داصلال صفق م7

 نم: ام ىهوداقتلا د نعةَق اصلا ثيدحهنمو امهاهجو ام يفك اسنصو فك مص دفك

 3 00 ل هججولا ىلعهجولا لايقاو فكلا,فكلا ٌةمقاصلا

 لاك 201*121

 ابك معلما اذ 58 ع
 ويده س

 تيلااد_ه ولك الامس للاب ريس هو اههطسحن ْن اوه لدق و باش ف هسمع ودبل ةصدارأ

 هلرا هفو]ة ف ىد إن نضرعال فسوق هرك ذو مهلا وأ امل ًاولاك ل

 قرع ء ىلعه.عارذباكلا 51 , اكىأهنع ارذَمْهَص هلوقو لاق صا رععا وفسر ديد

 عسل

 باعث هدشنأهلوقو ريسفتلا ىلعايلك ب صنو هقر هي هيعارذب ضرالا ىلعهدبوب

 ٌكامملادل الاف كلا بلك « اهب رجلا طاذ هد حو رق
 فيلا َقروَرمَسدلذكو ادحاوادحاو ههضرع ايم وعل ا ص و امهلقت 7 امنأ اىع

 مال < هب - 22و مه 1 ساس اص مد ا مم ساكم ص

 مهعقصلو موقلا جم مصو | وعص ىرع اًقرو تءبفصتللا لاق هسق ةرظذ هعفصو ىعالا قصتو

 م 6 001

 اذا وقلا وسو ندفصتو اهلاف نءتماهرظت اهيضوب وخر راسو نانالا جلا ميلا

 9 قمع ء

 ينأ ارعالانيادشن أو مهرمأ فرحت مهروصو مهالح ى لاو اناتمههوسو تلم"

 باو اباهؤموالاكي لذ #*ُ ةرطنم مال سلا لوجلا انسي

 اذا ضوحلا ىلع الم "امص ىفترظن اذا“ دا دلو باكر ا هوو نصت ىأ

 ءءء 03 رى 9و 5 -» 22

 تءففصو دداو ىعع ةيرصموةاوضموةارصموةتصمةقاننئذعلا قو هسلعاهتررعأ

 م
 80 م رص »و م

 ُتروعفاهدلوُتتةَدَلاةقاسنلا مفاصا ١ ىلارعالا نب ١ اهنيك واسود ص ممص:ةقاشلاو اوداشلا

 دو. يوم رزةدوم 1 مو همم

 لاق هعزق هلأس هغصأ وا فص هيتصل لح .رلا مصواح 0 ةواهتءابهذ و

 س02 ساس ني“ ا #أ

 مف و قيدصلا نيعف تقدم د لّررالر حامل ..ةلارثكب نمو

 ىلْث يدها ةلسمأثي دحق و هتطتخالطأ اا اكمل انستا مساس د الف انألاَقب دو

 هدم دى و,

 | رخدردف تراصدق ىشاذاف ل_سودملع هللا ىلصهللا لوسرلايعفر مداخلات 0 6

7 
 راسا لثاس مكب ١ ان ىلعمق :دهزعل لاقق مل ءوهيلعهللا ىلصهّللا لوس ريلعصقت يال

 ماه هج 1

 ه.ةدحأح ع نع هعمصو كي رمادا هسكصأو هتيطعأ اذا هُسصلاعيريثالا نبا لاك هود ى

 ىو م مد ري روس عمو م يوم تاس اع دموي. مود 2دوم

 حافصو ح وفصوشو هند نع ضرع امتضرعمم 0----

 مادو و 01

 ه ركب نب اطوماراهرذغتسا هبنذ هسْفْسَتْساو هملع نب نع مهسرهنال عركلا حوُهَصلا وود

 همع



 معو ) مهنص) ءاذلا فرح: «٠ داصلا لصق

 ع 50 -

 هيراق || هيج بوح لايع 3 اهتمي الثم ةحاقصو

 - - ئىآإ

 958ه < 29-
 هحو وةدسا اود بولا نال اتشدوو جم لجر بوح نبدا المصل ةحاّصلابة قانا هش

 مون عباوةح امس هوضو ولأ ةاجحنم ا رع لكو ةَصيفص ضير علك

 لاش  وىرهزالا لاه 00 بحال اان جالت 0 فيرنا لوقو ا فموا

 دسللاف يَ موةمؤساهيدجا وحئافصت هصلر هلا ءرارجلل

 95و ص 9©يب <
 انوصْعلاَتدَدسب يس 1-5 اهرامات

 اهار يأس نق مان تاب تلط الا هاا نمش هحال بالا اف

 لبق ند ىذا سؤرلا نم ميلا هددلص شرع لراس يفافصو ٌتاماَتشا

 نو تال ودهس | ًارابتحنامطا ىذاا للا لدق و هأعق وهج نواملاطفهمَعدص

 هطبجاسو هسأ أرابنج مسض ىذا وهوا نإ قش سر نمديزونأ لاف يود

 << 5 ومو نى <

 جفص هتهبج ىف فأر رعالا نبا لافو ى اوزلاغ الوف مشا لئمس ًارآلاو هبودةترهظو جرف

 و < هد
 عيفصتو هضيرغىأ أر قال برك اللسان تداخل شاف ضرعىأ

 ةضيرعلا فويسل اتاني وا مضيرع ىأس أرلا مْتَسم لبر هاو دنمو اضيرعلعجئشلا
 ع صس - 1

 ناصف ضي دبا لوقامأو ِ وة هيفصاهتدحاو حئاغصلا ىهو
 همر 5

 ىلا انا نملعاماوأو 2 ارد ف تاس مناك

 نرشلا ل قت ا و ضا ارءفويسي باعسلاةللظ قربا هبش ىرعنالا لاق
 ه لمس و

 دك هي هو 6 افلا كلر لو اهشسراهضي رعتاهخفصت ذو ثعبط نيج تسيفص هال

 ميفضتلا و نويدأب نقفصاذا ءاسنلا عي فص هءورتدعب قالا ح رفا يلا

 ةالصلاثدد-ىفو لارا قيفص لاك« ءاسنلا ميا و قفصة د ع لأ مص قفصتلا لثم

 مفصلا داو قيفصتلاو ميفصتلا فاقلااضنأ !ىوروءاسنلل جيف #هنل او لايغ ناهس

 اهساذا ىدد ىرخالا فكلا :ميفص ىلع كلا ةسِمص نرش درمض نموه ريثالا نيالا هيدا قص

 ّى رخالااهفكلعاهنكتي رضةأ ها تناك ن اونا ناصس لاك البر ناك مولا ههه: مامالا
10 

 ني ءاسن تالا لعج #27 ار دسل تدب .ىورو مالكلا ٌصوع

72 
 همكم موس

 هيسدصل درعلا ف ةومسلا اهمدا رأت ايفصمءا و رنم و نوةمف ص دع رلات وصي عامف نبأ

 شم مضواذال جرا فاصل جراد فاضت اودلم لانذخالاة ف اصملاو اق مقلي

 0ث برعلاناسأ ب 5غ(



 0 و نك 7 اا بتلا 2-1 ١

 (مام) ءاللافرح د« داضا|لضف مع

 وود مد سه ات اى 9 مدمس

 ىبناجى أدي رسسمللار ا هاسسناج هأكيفصو .ناجأىش 5

 رطنو ههجبو ضرع لجرلاةسْقَسو اص عم اوه هع ل اها يبعي هديخأ هحيفصو جر ظ
 9< - ع و

 زوو أد يفاصالومسنأر عنخ شيد و هادض رعب هيو هوجو سهلا

 2 3 0 أ
9226 

 5 لباعلا َيسص نعل * ترا ب «ءدشقو نيّدْسلادحأ قلت امالو هد ةسياص

 ِ فيلا تصون .دللا نعمذه ههبو مت هليقتسا ىأا افصديقاو ههبوئنامدحأىأ

 || نعاسوة_صَموادقصم فلسا بهي ريضو اه وفدسلا اَتفَص ةوحافسمأ ملف 1 0

 ىأةسحوتفمفيساا منصلوق اوقتةماعلاو فيسلا ينضب :رطواشار ا ًاىارعالا نا

 حام طا لاقو هضرعب

 ”- مسلسل

 سه و هء

 0 تسلا #3 ام 01 ا إق

 هايتس 0 لاق : مقسم 03 فيان رضا الط اهب كش 2 ولد د انع نب دهس ثد دادع»ق و

 2 ياو قا -

 نم ل--حرلاوو ا لاو عينصموهف هدَحنود هضرعي هب رشاذا فب .ساأن

 د و لد <

 رعاشلالاوو اهضرعد ”هالاهتك مكبر ضن لوق.تاعفدمريغفومسلاب مكش رضنل خ راوذن

 هنراضدادملا دس هيذاجا 0 كس مريغ نهار دا انس ١ 8 طرقلا م ظ سر 5 ع ا 32 2 - | ٠

 هو هو 5 7 ا و 44 8 3 ه< اذ_ملضالاؤوقاذكه

 يعمم مأ هررحو طبضلا

 ح رشو ل صال ا ىفا لينك»

 ىقدعلا هإ_علو سوماقلا

 هع هأ هررحو

 جيتتتو مذ ف فرسو هذ هرقل ىأ حبلا 0- . رضاذااعج يال اوان الون وفصو

 ىذعالال اق تيس . نمضِن رمق ل سخبلا ف ويركز خارق

 مده

 حافصلاةدئهلا»برضأو #4 انيسلنا مرك ؟نخفانسلاأ 9

 دشنأو ضارغلا د

 ىدء 9 0 1

 رودصلا توملان ءةقاضادا »* دهم تودلل عش م ىردصو

 هل سورلا نم ةدللكد_داوهحو ىلع مستمع ويرد لا ببال

 م2 7ع <

 ةلايكملا و هداج ةرسةيمجولا يشوف اعلان نع قل بيلا متشُم ل برو بناوج

 عجلاو امس اسم نيعلا نعردح ام ىنتكلا نمنادفصلاو نانصألااههو نادم ناتسمصل و

 0 0 مم 0 : 2 57

 ع رعلا فيلا ةصيشصلا ونا .تكي ناذللا اهو قولا انسْفَصو هاج قّدعل ا ايسيتصو حافص

 دع أو ةيشسامثد اولكر سو ٌشيرعلا فويسلان مةدفصلا هديسنب!لاقو

 نضاّقصلاو لاق شيلا دبد-تنلاو مضل انلاود ولك دحاولاو ضار عقارا

 ىبا ارعالا نب اد شن أ ةح اص ةدح اولا تاخ ملاك ةراخلا

 0000 ديلا اللا سس سس
 ماهو



 قل

 دوو ل

 نمدحرصلاو وسم ضرالا نم نيمةح رم ىلاو لانا ضرالاخرسصلاو ,راوقلا
 هه و

 مناورهظوىوتسااموهورادلاّة حرم ىو ديرملاةحرص مهلا رهظوىوّت-بساام ضزالا

 ىارلادشنأولسأوبأم ءزامفءار سلا ىهولاق انسان وتسم نوكي نأدعبةحرصوهفرهظت

 مس م ©

 يذلا ةحرسصلاءاهلحالءانعت 00 تفلتاو هما شاقني ا

 قرر يدلل زن نامل سلا هيلع املس ع انا مح حاورض 0 عضو هه حرم مصلاو

 قديس ماكل ةزم رص تراصو تب دخلا ى ع ثيسلوقتو مالو الا, ف زعم حاملا

000 

 لدن ْن ةمالسلا# 5 ,ودحت رهط اذاهَّسسلا تحصل وقت كلدكو ككل

 ها هت 52 و و ىو

 ٍبوُضرُم لكى وأمو فويضلا ىرام #3 مهول رصا ذاموق

 لادلا داتا ىو يو ةداز ميال ذ لكنم سلاما مضل راهكلاو ريقه بوصل

 هي ىهو تدائال ىلا ءار ع د معلا (حدرص]) اظوف# هن الوىرهوملا لاق

 وادعو

 0 ملا حادرصلاوحدرصلاو لئن حا درصلاو ىوتسمل ناكل عدرسل اووّنسمضرالا !

 هدام قع

 امفئ ال ىتلاةالفلا حادرصلا لاذ 5و ىوعسملا ىلا مالا ناكل حرا بق. لا

 ىدوتدنالو امم ردشال ىلا ءاردعلا ىهوةسحةرصا هند داو حدارم هلا لش نبا عاركنع
 5 2 ُ و د هد
 تدد> قو اهبعومال ىلا ةسرابلا صرالا حدا ارصااورعوبأ 3 هن وم سهى هو ضرالان مطاع

 ا تو < ,.

 حدرصلا ترين رعت زيصنلا مذ حورصفاوعججر ؟ب يئاةياما ىفسانلا تنأ ارسذأ

 كد ص و وو 4

 ِط ل ملط رو نيديدش داعم جدأ اريصب رمش حدأرم .هاهعج وءاسلملا صضرالا

 يال جاترصلا 000 ةغلنيسلاومادرمصلا كلذ حسو ٌنَْصلاناكما

 يتاقلاز مرا 6 م ءالابو هانا فورعملاتاءبلعت ح رصد رص و

 سيفا ربدشنأو تودلاوةةوصختادددكلا مقترمصلا ب | تلغش لاقو ءىرذلا

 لاقف هيدي
 د 4 م ا ا ا يا 3 مح ةما 6 ١

 حو.دةواهامق ضايرلا جت د ا ريل نميبا

 و 22ص 9س ا

 صل ىذوحآلالا سانا ن ره 2000 نهم مو

 : راو ماللاو ارا يصوم صلاتي ورم لاف عبرصلا تاص شلال بيذهتلا فو

 هدنعامف عمطرال ةعز ءهلىذلاةمكسشلاديد_ثلالاجزلا نم رمبَرصلا ىرهزالا لام اضيأ
 88 22ه ةاع و هس و 5 دم هس 5 9و وو

 لكم ةصوهبسجناسثال ا مقصو بنما م ةعلا ( ف 9 7-5 ؛ رطلا عّقنرصلا دقو عضل

 هدشن ف ويضلاىوأأمهلوق
 كي رمذلا ىوأم ىرشولا

 بوضرسقةلاو كيرضضلاو
 فاوملاهدشنأ ام لعذدحاو

 بوضرقلا فطءنوك.انه

 فطع نمف هوءضأ ىلع

 ىل_ءهفالخ صاخنا

 لمأتف ىرهوحلاهدشنأام

 يدعم ما

 جلا حادرصلا كلدكو هلوق

 ةهلمهملالادلاب 00

 حاطرصلا كل ذكو عومطملا
 اناقدررد- ها ةغلنيسلاو

 قتيلا اا ةننسو
 اهدخ لو لادلاب حادرصلا
 ءاطلانحاطرصلا ىف ةسغل
 يدعم مأ



 (حرص) _ءالافرح « داصلال مف 8
 0 ا ا

 امثدفصد ,ةوقفحامر لا ارعس قوشو باد

 سب سو

 00 وربافا وع 7 03 ا ا

 ه < هو

 ” ولك هاا غرم كرير قناو نسعي دطي رعي

 ىشثعالا لاف صدقت لا اهنعئبزلا حرصتودايزإ ورا د تدع ن 0 مٌتحرصدق لوقت عير صتلا

 : هم 5 3 هه مورو

 اهدايزإدعن ٌتحرصاذا 3-3 ةرجحنع فدك

 سل ام سو

 "دو ةلراقتو ةحراصمهنشلو ىانعللا نع فلا بْذَكو نادك قداح رصلاو

 لاف ةهدا اومهتقلاذادحا او نفعا امكواع ا رع ارصو
 #5 نب روم مو. ع ث هدم

 حام دلة ضرعور دار يا حاتماخأ ترن ثنكدق

 ةَيارْصيذكو مشا ارصلا مسالا وةهجاومواحافكىأاعارسوةحّراسانالف عَ
 5 ا 00
 . رثكلا,ءاجلاشيو اراهجىأاخارصواارم 101 تو لنمادتو ا

0 

 هادنأح راضو هسفناعنالفح رصواح رضدارأهت اكىرهزالال اه ١ راهن لالا يرام

 دارو ادشناوهرهظأو

 و و 2 ًُء م هر 2 هو ص 1 3

 حراصاف اهبانامح ب رعاو #* از رواق نعونك اليلاو

 م راق 1 دو + درع سعاد ىرئاردعمأ
 ول هه هم 7 5-5

 0 ناك كتر ىجبالا فكنا ىأه ضن هلا موال

 صد ندع ع رصتلاو ءادبأا اصير ضت هت امّنالفح سلق وةرهظأو هني

 نبل شلاو هدب رامى هاقحسا ون م م مو نادحت تحرص هلوق
 2 - + هر 0 5 . . 2 11

 الب وطامْماد ار 2 را او اد ب ف تبلآ قارا
 2 و ةعةءؤو ه -

 ريراوقن م دردت حرص هنإل+ ,زئتلافو عفتملاع“ انب لكوه لدقورصقلا وهل.قوءاملاف || ه.ءصعم ها ىنادنملاو

 بيؤدوأ لاك حورص جاو

21 200 

 اسورمصلا َنهمارآب ست * ايظلاروكتك قرلم ىلع

 لاقي ندلاو رصقلا غلا ىف رس ٌرصلالاقح ٌرصلا لحدا اهلل بةىلاعت هلوقىفحاجزلالاقو
 دما طالب رصلان ب ريستملا ضعهلاقو  اهتضرعواهتحاسىأ !.ّمعراقورادلا ةسحرص ذه الإ .٠ . هه س7 < - 0 1 3 : 2



 نك (حرمد) ءاكلا فرح * داضلا ل ضو
 صج وصاح حج صم يمس جس

 ثدداىو ةملده ةغل ياوازا تاجا راما اطال 03 ا رضءامم 3 2

 نمصلاسللا مب رصلاونامالاعب ريدهلم كدا اركىاتانعالا عب رماه مولا حا

 فناطشلا هيقايامل اوبقنم مكعنعيذااوه نامعالا 2 ضصئارس٠ ةراكبل ادضوهو؛ م لك

 ا ويوم سات ردع -:.الك_سوسوكاذريصي تح مكيولق

 نوكتف.كفولب وسو ناطمسُملا ل_عفنمدإ يا رصاهمسفن ة_وسولا

 ميجا ءافلعنب سوأل اكو بحمل م مساع صو اهرصاناعا
 و

 سا < مه

 مالغل ومال الشاب 3 ادوأ 8 رصةصك نمو

 هلم .ةنالع رماسك ضرسداشناباوس

 و 2 -

 از اا انس #3 بايباكلاب العال

 ليقط لا فو درعمبرعلا لمن رمل رمصلا ع ؟اربص ل مخ نم خ رص سرفو

 و متو

 بع بيرآللايفريواغم د حالو عير صلا نيف بان

 حالا ءأنأ او ايما هل كيرابصف للا اذه نا عةفصلا تيلغ جوعأت خبال آن | مه يورو

 هم. ىو «# د” 12000 و

 مأثي دج ىفو حر بشي( حار مساكوةهااخةيحا ارضوحارصربواسلا تأ

8” 

 ا اشلاة مشت ريصو 4 4 تمض لي انو ثداهاعد لدعم

 و 01 7 رت 0 8

 لاكلحلا "از : ل تملئ سابعنباثيدح فو عوضلا لص ةرضلاو قد ل ضلال ىأ

 رس وكوب ذكع ىاطملا لاق رش نموا نين لاح رمدتلا امو لبق حرس نيج

 يىردأ الودي ردنا لاق دك 1 ةيحارّملاوهعضوم ىفركذيسوواولاب ودب باوهلاو

 ىلدهلا ل <«ة11لاو“ * لكن مصلاخلا ضيالا كد رتلاحرسصلاو هةدكام

 و سم 5 سوم 95 ةم 2 اتسو و وو 29.

 5 رصاأ ارعمإل اورهقاذداك #2 مود اجمد فودس !اولعت

 و هع

 لصين 0 ءسلافتا عما دهني جيبلا اوه ىو جاوي ١

 نداغةطرا نك اس رسصنيلو هبوغر تيهذاذان للا شب رمعلاو ماسلا يار

 وغلا هللقح ارمصمةقانو حضوىذاا مالا اذهبرضي نأكل بناجر صان لكلا و

 1 مءء و هم و وم تعم

 خب صلو ادبأ يرئالوا مضترت#فيحارسم رتال ىلا ةقانلل لاقي ىرهزالا نيللا ةصلاخ

 ونألاف ةوعر بعمق ن نكي ذا عيرسسلوباو نلل-ةيىرغنالا لاق ا دل ٍصلاخ

 ندو وو هوه و م

 هيف سيل ىأح رسم مويو هضم مدلل عي رسصو غ#* امي ربصلا اهلاولأ 0 * ملا



 سانلاتعمس هلوق ()
 هطضادكهسانلا عفربلا

 ط+تدحوود_>اوريغ
 تءمملدتدأ ارىره وحلا

 انهامبا اودلاو أطخ وشو

 دمسلا طع اذك لمأتف

 هالصالا شءداهب ىذت سه

 ل

 ءاحرمدو م. رص ل جرهلوق

 لصالااذك ىلع ى هو
 ل#صالاو اظقسهمفلعلو

 حئاربصن محب رص لدخر

 هراتبعو ىلغأ ىهوءاحرمصو
 ىاوهو هجنرشو نش .ومأقلا

 بسلا صلاسمتا لس رلا
 ىو ءاحرتض موق ن ف جس رسوم

 ررخو: ها حارصو ىلعأ

 < يععتو

 )ح رضإ) ءالبا ط « داضلا ل ضف م4

 لية مننا لاك دوجأةفاضالابامهو سابا
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 عوامتل ثاعال ناري َُس 5 اةيا مدعي ادهدني رك ذامو

 وهو احا دوا ##ص حّدصب لجرلا حمد (حدص) م مدت ل مارالابى أي ىذلل لاقي و
 0 له 0 فر عدل د8 ب

 كويلو حدبسملاوةينغلا ةجداملا لا يغوأ ا
 و

 لعابفلا مساو َحاصاحادصواْد سحري كيلا بارُعلاورئاطلا حدو حاسسصلاحدسصملاو
 ةّيسآلا عال مرفعج نب كلان صاع خربديسللات حاد ددنم 5 5 ل 0: 0 هد

 3 ارو م #24 0 لك

 دولا در مسا راش د نارا حاملا والمألا دة مرنة
 ان 5-2

 ل رلا حازت او فصلا اند الكتاب طخ ةقوطم

 ]| كادلملاوحوبصلاو ردا ردصملاو لغفلاكلعقلاوهنذحو وصلا ةدشاضي أحد دلاو

 هم م

 حادي ساهرا ”1مزالم 7# جاوحورجازنمترعذو

 ئ
 - و م

 مكلاو أ لاق 3سم ل وخيال جوبر ديوشلا سرغلاحدسصااو

 نارغلاوْك بدلا توصةّدس

 01 هيف ة-و.ث

 نانعلا َ نمزمشن جدلا ليع نما لاق لاكو دوسالاحدصلا فار ءالا نا : امي ول

 2م 5.2 #«ءورز 8 0

 ةراجخ بال راغصماك .[ناحدصلا ىرهزالاركذوداو لا ىلا برضت هيرجو ةروح لتس اواللق

 و مة مى  هرصس)

 نمحدصلاث للا لاك ىرهزالا لاقو 2 ميد سوار 23

 ىهىامعلا لاقو لاج هريسة حفلة شووي احد او

 و س6

 لوقب اهيفوةمرلا ىذةقان مساح ديصو ضير ءرجحّدصلاولاجرلاءانلااهبخوقةنوَ

 5 -<وس 5 #7 "نبدا ١ هع

 ده مل سو دع 8م س ونهر و 2 ه س

 الالب ى متنا حديصا ُتاقف 7-5 اعني دلل تعمم 97

 - يا وع

 لك نمصاابلنا سما يصفر بكلاو حاشا راو مشار (عص)

 سوسو ا ا

 لكوص اخ“ نحر صوةحورشلاو ةسحارشلا مالاويلعأ هوع ابرز رص ل دج

 ىلع كئاو 9 صلال اجرا عسب و خلا لئاولاجرلان معي رضااوعإ رمةضلاج

 مضلانحرصدقو ؛ مصل عمازبسنلا سلال للدنيا يملا هديل بالاع مئارمصلا

,7 

 ىلذهل |لوقو مهريغموطا ايلا دا ةحي رص مون اج لوقو ةجوريضو ةحئارص

 مراكح و



 24 م ١  ءاكللافرح *« داصلا ل ه5

 ثدد_1اىقو تام هنيئا عنلا لسور وب عياتسإل تيان طرعدل ها

 دكه ء دك همم ٠

 ةيفاعلا لا ن 1 1 هك ف  ىلعأ معل أواه رسكوداصلا في عمود وة فعدم وصلا

 ءايوال ا نمت كب بةكَصم صرأو ةعتماضي دارقسلاو ودعت !زدوامزف# الاث.يدحلا ف هلوةكوهو

 »© 7 ةم

 طوب «لو لمس لوم مشاعر طلاع ب ل

 9 اق

 السنه ,ءقبرطلا جات #2 تجر ىو ا

 .انع تلمان ايتفو اكتم اناا تر ولا اا لل اهيضترإ__عجئشلا عضو

 ظ

 نكييام لك لبقو ص قنلا نم مامر لا نميمصلاو ايد ندج -وىأ همس افان الف ٌتأو

 ىاللع عت ىتلاابسثالا ن ا ييرانستو ل معلا ليقو حجو هفهنم1 دف فاعر لا هبق

 نمىوتساام هلك نامّصتلا وحاصتصلاو مص اووشالا يف عقنالو او بورمضلاو ضد راعالا

 ضرأو راغصىهَحتاَدَد وئسملا ءادردلا ص الا مص ملا وهصاعصلا عياباودر رح - وضرالا

000 
 لد اناودتسلا الانوكتت نإ كرا ءاملازارقالو نا رانا سب تاتشو عضال

 ا و

 4 حارلا لاف اهنمءاوتسا ثا ءارصعلا و لاق داودسنمبررق |[

 قلادل حالا ندب ميلك #4 قلامتلا ع مصار 3
 نيمو

 رخآلاقو
 2 عمو 3و ور 0

 ِح رخل نيفسلاك اذ رلأ هب #* ِج رعي دق ناو 5 مبا مانعطقكو
. 

 2 2 ”و عمو هو مص 5

 همشذةحرخت ضرأ راسعبصيل لج راواجومال ىلا فذقلاوهتيحانيفعلا باسو

 دشن حاصخ لاقت ونشسلا صونُسب ىرسسكا لب هال سوي

 29 هه م0

 ادكواذك نم بلاانعطقنئكو شئ هبشي دس فو د اسْمَ ثبح *»

 و ص ه5 م 9#

 هيرملا هفونتلاو ةسعماولاةيونسبلا ضرالاناسملاوةستما وعلا هت فولو

 بم 50

 تآطخأف ةصصختابر 5 نبع ثنا لاك لامعا المان ١1 7 لاننا تي د هيمو

 م #7 م ه

 ةرامالا بلط ءامشلا نأ ىنءدهتحاس عضوم بصر مل نوفدي رضت ب رعلأ لثمادهو ه 5 يوكل

 ىو همم هوو معو ه2
 م بلوق ا ءاييسضلرزمالا قلالي حرض اهل . لف مدقتلاو

 ومص ن9 <

 ممم شرعلا لاَ 1 هنامز ودينا اك ىلدهلا

 وسمو
 تاعرتلا كلذكو لطابلا ىه مسداعجلا تاه او؟فيعضتلا» رك ملام ادا اكميصانلادارأل دق

١ 

 هاعصضأ !تاهرتلاو هلوق ؟

 تاهرتلاوىرهوجلاةرابعملا | ,
 اذكهلطابلا نه مصاص

 كلذكو ل يعولأ هاكح

 امهو سداس ..لاتاهرتلا

 هأ ىدنعدوحأ ةفاضالا

 3ك ميري



 نمىأ ملا عصاة فلوق
 سوماقلا ىفاكح رفباد

 ينعم ىوأ

 نمريج ٌلولم نمكإم هلوق

 سنن كلام مامالادادجأ
 ها سوماقلاح رشرطتاو

 ميويك »

 لاق ة_دعأاو حصل اهلوق

 تدرو دق سوماّقلاح راش

 "للعفو مخلب لعف ىلع :ردامم

 اهتماذه ظافل, ىف رسكلاب

 ةلذلاولذلاو "هللا ل ةلاكو
 هيدفعم نك ها انضشدلاو

 طةلرهظ نأ كلذدرك هلوق
 ةفاخحم لاذ هرك هيا غلا

 يعم مأ ملا ارهظي نأ

/ 

 نع م ويملا نسون نيا الاب
0 53 

 مك ءالنا قرح * دادلالدف نفر
 و 1 رورو ورس وسر وسر وو وج رو وو ود يحس

 ومسو7 7-98 اهم وو ء

 عمت فرغ "م ضااهأ < « اهمشو مياس سول

 و ود ء

 ُةيايصةنس أو سير علا انا حابملاو حابس ماهدحاو بك وكلا مالعأ أموصتلا عب ايمو

 ع
 لدسناو

 ايو و ةحابم حيرشلب سدو ل ةباةحابست ملا جمالا :رداالءديسنالاك كلذك
 . ةدءم ةدودص ت

 ش حاد مما اولدج مضلا,حاسصو يبَصلِح .رو ويحل ص 00 كلا نم

 ءاهلانامهيفىتالاو اريثك امهباقتعال ل .عقنولوقب نيذلا لاعف نولوق»نيذلا قفاو
0 1 

 ءىضولا كلا ثيللالاتو ا هسصولا قامهقافن الريسكشلا ف ةرك دْمَقْفاَو

1 
بسنن هم اوريجس كلوام نما حب وذو هحولا

ابو طولا يلاو مل اطامسلا 
 : 

 يم 6 يس < ّه سس م

 | نطنن وطب ايدول وادصم و |كدصوامح امص واكتص واحايص راكد تعمدق و برعلا نم

 2 , 8 م9 2

 حامصو يع نطيو سلا دبع نطو ةبصف
 2و ش نط + مو نصعلادبعن موةردع نم

 تطعن دالفةدقو ضرما باه ذولا الخ نالوا ( )دل طزم

 ىشعالا لاك و جلا و

 رع ناف شاول هاك م

 سلص © ج

 جلا ا ل آلا حد ب اه ع د تدعم
 هي

- 

 سدا الس نت ص 7س

 ظ هينا هس الان واهو ا هتنع تنك دعنا ع سوا و "م ب ريودىلاماةسألا ضعت الو ود

 ةءاريلا اضنأ وشو عوط ةمريغىأ ىنءع حدالا حاتو عبدآل امي كلدكو فلا حاحتصو مختوهف

 هاخ أل تقىذلاّل- . اك عيا ات همسقرانلالهأ مدنا مسا ثيدخلا فو بيرو بع لكم

 مث هردلاقي ؛ميمصأا عمي ع ةلارحاسعلا اهفضت 5 واهقصت لذ ةدحك ةمسق مهعساش هنا ىأل مب اه

 17 هلدحوالورمسكل انهي ورب نم مممو لد وطفلاوطكم ذااننوكين ًازوجيو حاحصو معك

لكسولاق همقسو هع كلذ ناك ةدسع أن ءدبردنا
 ١ دقوممسلا ن حاملا برقأام مهما

 ل

 تي اول نم ةصيحصت ّ 7 ناسيا 8-2 7 وق نم عم 2 لحر ص -

 65و -

 أ اضيأموقلا حس ًاواضد سهو وهناك ميم تيئامو همسه راح حئاختو

 ' و هوم و

 ىلع ضرمملادرونالث يدخسا فو تعءقتر ا ْمةهاع موكاومأ تباصأ دق تاكا وست مهو

 هدأ نك لع ىو عدا نمدر ونال ىأ تاهاسعلاو ضا رمال نم هتيشام تم ىذلا عصملا مصل

 اهنأ نظيف ضرما لامب :رهظأم مصملا لامع رهظ نأ كاذور كح هناك | هعمامقسس رحاخ

 ىلع ةهامو ندوب الرخ ارخألا ثيدحلا ىفو ىودءال سو هيلعهتنا ىلصلاهدقو كلذ. مافاهتدعأ

5- 



 مسمي (عض) ٠  ءاكلل فرحا نع داما لم

 00 م5 مم 2و2

 م ةساذاموقلاٌتصصَن مل« فتوش ةوخ تارك د مين ضرما لكلا ىف |

 وهوهم م 7 5
 ىلاب,رقنول لمقو رمل اىلادا ردهم ويست داس دصلا و

 تاماداوا ىو هد ع ود و ع3
 يالا | 0 ءاصص لاو ا 5 دا ايلا اي ا

 منعه

 5 دا رار نعي ”ىكورو بيان , ب ل ىلا

 ةيدهنل ايضمدلسق كلذ نك  شواعت ىذلاةبسلا يشأ لجدول ةملا

 ود 8ه<

 داوم نوكيا يشار لاقو #3 ار هتف وان هابط طيس د دع ٌروألاك

 يد هنمو رعُسلاةرجديدشلا مااجمل جشأدبت جنا ةنعاللا ثيدحفو ةرج هرعش 2 هدا ب سس هعسصم 6ع

 نولام "اك ال_لقت :رملا ىلا برشي قداصلا بلا ثولو ىرهزالا لاق مصالا نم قدس مرابنلا

 ىذأا هطرق وهو ارمسلا حابس اوهريغوديدخلا ٌ وب رب حبلا اول للا لو فلو الا قذشلا

 انك ةحاحر 1 ةحجاج حرف جابها لج وزءهللال وةوهوةغل اا لا و هريغو ليدسْنقلا فازت رت
 سمس ساهم 8 مه د 2 0 0

 | يلضأى أك جا  يصأف تيدا ىفو يا تا كا !اوىردبكوك

 8-0 و و :

 ىدشي دح ىو مهج رم ردي نر يع ل و ةدنملا مو لص ةرباحثيد- قو

 حج ارملاَح رمي ىأاليلهسيف ع 5 ءماداب سدني[ ماا ركزنبا

 هى سودا يشم * رعاشلالاك اضيأحابصالا تو وحامصالا عض دوم متلابمعصملاو

 ىرهزالا لاق مما مطب ممل قل حضأ لءىواو هيقدا نر نأ لبق ل عفل لصأ ىلع قم اًدهو :

 هوقدنمودبق سب ىنلطاكذلا قتلا رد جسر وألا ]
 س7

 ردا لوقواصصمواحاصاانصص لاق حابضالااضيأ مبصملاو 0 اها من ممبصملا يرق 00

 هدسق ع همسوو م م هءو مد

 ايلا ارب ضرالا تصدأو 5 مكس مل الاو تددأف باونبا

 لوةكاذتشو حامض لا لدللا ملا حابصملا شلاق فارعالا نبأ ةريسف | ا ْ

 دقواما عيالنا حابش كربلا فمك سم لاو قربلااذه تش باوننيرشلا لوقف

 ذئنيح تدص أن وكف مبيض اع يللا هب زك رن تلك نأ اذه د ”نسيينأوملل ا

 ع 7-52

 ا ميغلا دش نم مبا رمش أمات اناو راما حابسصلا ند
 و ءعوو

 حابضممانشلا صار ءىدت 32 9 ايلات قربت نمأ تيؤذفأ

 ميططي ىتلا حادقالا عباصملاو ةفدن> ىأن عريب كسص حدك ابشملاو ومبسصملاو هيجرسي هيتس وب يشم

 )س برعلاتاسأ ب 220000 ب 52



 ) عد) ءالاف مرح داصاا لصف معت

 9 1 7 3 ١ ىو 5 8

 دلع مارس نم ىلدآثوملاو #* هلهأ ىف عيصمْئرما لك

 35 . . 3 ث ه2 ع
 ىشعالا لاق ةراغلا موي حامصلا موب رت رادع

 25# س

 اراب عقنلا اذا حابصلا ٌءادح و تاسراذافأ الازم

 1 نمةراغب ترْدناذا لو اوةتنرعلاوةراغلا مو :لدخلانمّلالا هيحاصمتسقتي سرفلا اذهب لوشب

 ردبأو تا زامل ثددحلا فو ىلاعلا ءادنلابعجسأ ى هللا َتوردي .هاحامصاناح اص مهؤسشت لدخلا

 مال راغلا او-اصاذابرعلا اهلوقتَةَلك هذههاحايصا 09 وافصلا ىلع عصب رقالا كتريشع

 أ دقلوةرءاحابصايلئاقل ناك حابصلا موب ةراغلا عود نومي و حاصلا دنعنو ريسفيامرثك أ

 اوداعراسهنلاداعاذاف لاشقلا نءنوعجر بلال اءاجا ذا اوناك نيلتاةنملا نا لمقو ودعلاانّيشُع

 عوذ الا نبةلمثي د>ىفو لاثهللا ايفا لا فر ئا وكلا تاو درا كو

 اهاقساكيم اهدوصنل :لبالا مصو ءاحابصاءىدأن لو هيلعدقلا ىلصدتتا لوسسر حاقل تدخل

 01000 قا و

 | ةاسايتيماةلاآا حتي ىذلا عباصلاو أحامصم- رولا وقل عسرتوم#

 ْ ” ١ اراصملابرعلا ايمن ة قسلا كنتو 5 ءازوللا عباصالت حالَنيح #2 دز ألوق

 اهاص اصرتسالورب ربثيدحىفو طاع وم قاووا ةروورلا مسرب

 ىرهزالا لاك شضرالاه>و ىلعار هاظءاماهدروب هنالاحا.صأ مقسي ىذااوهوامعئالو ٌلكبالىأ

 هلوقنمواابصاملا مهدرون ىتح مهبّتنر رم ل !موقلا تنم لاقي هوجو ىلع عيا

 سدو ىمورم همم ووعد

 ” صاف دقو 3 ُه هر 000

 و ه +

 اد 3 ا ]ودهم 2

 و م9 ريك 50و 57

 برست عَس نهاناوأ ىدهي # اسياوعرافملان ص ادق

 حوُيصلا م-ممقس اذا موقلاٌت كلاش واهناسرفاهيلعال_.ىنعب احابص راغلاانينأ اى

 0 ادق لسع يلا ناثسبلا < د>- ىو ىعيبصت ”ىلا بلا ءادغل دي او

 8# م -2 5-3 1 2

 مولا برقي أت كتحر,ونوسا: تامف مديل ةناينصلاىلا برع ناكوبلاط أ أارخف امني

 / سارغلا نمت اا مسا ثدمتما او عطقملا مانسلا بمعرتلا لم ليعبشل ىلع مسا ا وهو مهوادغ

 2 ع <38 #4 ف 611: .-

 المعتسا ٌممبرشلا ىفاههاصأوءاشعلا قويغلاوءادغلاحو._تلاور عشا ارونل مساربوذتلاو
 1 ل محم جب صلب ملا مم صصصو صم يمس مو عر مصل ص ص

 ف



 6 (عص) . ءالاقرحأ ع دادلا لصف

 ”ميسصسلل

 ياذكلا فصوقةرئاسلا مهلاثمأن مواراحةاد_هلاميطصاامحومدلا ل _قواساك كسقسأ
 .٠ *_ئ . » -

 قف س2 ا 0-5 3 2 515 ع 0 ُ

 برش دقىذلاراواودولاق ار ءالا نب 'لاف اذكهر ثلا ناصصلادخي الا ٠ نغندك امهأوق

 دخلا نمتلك الضال اق. ولاك هد راير شي كنق ندر ْ

 وهىلارعالا نبا لاق ىورف عب امص دق ىذلا نادهصلاو ريسالا ديالا ناندعوب لاق ناخصلا

 ةزضص <,

 تنك ثم ىلء ام اداولاكو موقءدخأف ادخاشم منع ضم ىتح ا 8 لحر

 م-  ملع هنأ اوادتساف موقدنء امر ةتاىهنأا اولعفلوسدعقذا كاد مهاعتسفر قلاع لاقف

 و د< و و. م ه9 هس و

 هلو مم الئ مرضي قر حوبصن ءاردلاو وكر هتلابصااردصملاو 5 ١

 س سلا

 بحالام 1 ظعلا سطل نء روب نلاضي أ برضن دقو حرص ُ
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 تو” 6- ماكس
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 هُم ش . دم
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 ىح ابعللا نعةادغلا,ةيولحاةقانلا ةح امضااوع ورضا اوةادغلا:باحامللا نوما ا
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 9 م8

 ىلد اونأاند_كثن اولاف قوبو جوبمةقان ااهدهلاةءاضب 0
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 | ١ ار دوف نتميز عشباد .هلاودوريلا قسل ىر هزالالاو ططخغلاودو
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 ةبلكلا ةسظةعقلاوهلوق
 ةمنملاءالغاا ءلصالاءاذك
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 وود ين رود من روم دزو
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 م 35 ١ ٠ ب ٌ
 2 ع : ا 4 ه2

 ب ند ا ا و ع ) 5< 7 5١ هو 0 7
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 عدوك نتا ليخابا ه صل رع م ا ةرشك دفن ةليلغ تا ْ

 ل لو عاركن ع ءرصن ْلَّشلاَو هي شناذهامناو وَدَلَْتمَتدحاو من اذاريكلار غش اوريكلا ْ

 سم سو ع س29
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 تسالا قّارلاحرمشملاو هلوق
 الارز

 ءىيععد

 هاوررو لص

 (غرشإ) ' ءاطافرح « نيشلالّضف 0ك
 : دج

 مى هو ع 5و نف |9894 جو ع ةس هةر هوو 2-ى1 260-2 9 دم ذ

 هحدرو 00 حدت هو حدة ثم مالا ادهن 0

 ةيلي طخ وسمات 6-6“ 0 ارعأ دارو حداسو حالك نطباو نشقكتو

 / ل .قواعطكوضءلا نعمل هللا عطقممب مشل 0 ركل ع 4 لعوف بانى اهاكش عا ركنع

 هكر مكان اة رمل لقو حت 5 رمشو ةحرم را لا علا عت
 ه 82

 وهو ءابلا محمد لاَ ددع , وه اسباب هءاجت ىذلا ابل نوع رشلا لضخ

 هه دوم و ا 385 ىس» 7 ةم2

 ملل | نمةعضيلاقبقرتوهو عيرشتلان هود فق سلا سحر 0 8

 حرشو هخضوأ ى ا لع 0 اوربا لعق هتقر نم فش ى 0

 يا 10000

 ند ةأم لك و رهتس و كفاح 2 و رس يابا ءرمسملا ءىذلا 5 2 موا 1. لا سيلا

 ئحارلالاق معلا عب رمل نمو هنرسسفاذا مالا تح .رشلوشتاضنأح رشدقف ةرهاوخلا
 وعدو 8 هه

 هحرشمةلإت رخدا مث 5 قواد ثكادتك

 1 خرشلاذاحرم 0 رمل ورشا لويقل هردضةللا حرش وع رشو ةحب رثوهف معلا نم نيم لكو

 | دو مالسالردص ميديا تلا قو عساف 1-!لوسقل هعسو

 كئارتهتنا مهلا ةفمسهب ريم هلع عمابدلا ىلا نوح رشي ءاسقالا ناك اءاطعهل ل أف نسما

 ظ هيعمل وه ءرام انمقا فن اودغرب ومظهر وف وع 2 :واهلا نوطسمإا واكدارأ اهقلخف

 لص رمل عاتسم رشا

 رولا ىلعااداهصأنم هن اهحرمشموا اهتم

 اهقلساْذا هني راج حرس تسالا قشئارلاح رسم اوريغصتلا ميخرت ىلعءارأ ا رك وو

 ىلا اذهناك وفرع ىلعالا زهءاسن نوال ٍباَكَلا لهأ ناك ساء نا لاق ا ههشغ اه افق ىلع

 نعنارمسلا حورمتملاو اهاغنق ىلء ةئان اهعظو اذا هني راجح ساحر[ سنلا نوحرم نشب رق نم

 ىناو سومان اش َنافاسر اش ىنغب ا ءاتفا برعلا نمل بر لاك ور عون لاك. ةسغلنيسلاو بلعت

 لضناءيشن ىرعزالا لاف رسما سوُملاو ظفاحلاح راشلا ورعوبأ لاه ٌلْمّطلاملعفخأ

 حّرشلا وفلاح رمل وظفملاح رمشلا لازال «لاكلضتلاراغص“انآلاو ءالأ سل ندد

 رعاشلا لوك ظفاحلا نععحراشلادهاشو راكبالل ٌصاضَتْقالا لا ومهذلاح ل وثاسلا

 اهي حراشابلا موقد :هلا ةنرقإفاطغالا زك ًانئاَمَو

 حراشلاو
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 هولا ىتالاورك دانك
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 تو
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 : 32 .٠ .٠ . د ه-و سامو <
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7 

 حوت نيءارنا ارارهأ أءالمب #2 8 اركسنمةفورعمىلا تع

 رم 27707790707



 ب وو هاا ةافانمال ريثك
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 لاق ملا سنألا ترض لاو ءاوقو نوما هك ئلوأف هسفن حش قون موىلاعت ةلوقك

 لالا. نءفعو هناك زحيرخأن مىكأ أ نوحلثملا هك لوأفه_سفن مشق وب نمو هلوق ف ىرهزالا

 مو” 7

 فشلا ىركوةاكرلا ىذأ نم جلا نع ربثد دا ىو هسسفن حش قودقف هلال ىدلا
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 0 000 2 امس وو
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 - 5 سو
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 ىذلا ان اودلملا محا هلوق
 نيدا_بم ميسا ساسالا ف

 روغاوط. هاوراعولاف هك

 يدعم ما 0 يأ ندشوحل وهناك تار جتوا ديلا كل عبثو ديد ث ىوق ميم ءاسكوا دوعادوعىأ

 فورعمرب ل حلا ويرهوملالوقدنعققعةج رتفىرنالاق تل ناك ءوث 1

 هدوم

 هللا قعقعلا نأ ىلصوملا قكسأ : نع باعث ىور هيولاخ نبا لاك ى رببا لاق ةقمتملا

 اذك ىلا هللا هلوق

 هد_هىلل_ةنولصالاطضد

 سو_.ماقلاح راش ةرابعلا

 نكلدحنا ىلع امءاكردّدسم

 نبي” حش قم هرك ذد#لا

 فاض زم ى يشل اولاَف

 قدرك درو صملا# د

 سىس وده او لاةفل_دعملا

 قعقعلاولافمث لبوطلا
 نيشلا خفي لكشلاب طمضو

 واولا نوكح و نيىهلاو
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 ووو
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 ليتنا عقب ويبسلاف# حام مءاصت ْ ًاوةصنمأ م .وةن محامو ميت

 مكوماسيلا هتهاوقو هورغو اذهةصلا نمءاحدقدنكل ااا راك اهسا أ[

 ىرهزالا ةينفلاو ايلا ىلع مهو ةبطاختشأكوبطام ىأ ريما تس ادادح تس

 أ لامفلا د د قر دو مالا قيهتنسلاب نابل نونؤيافاكيسس نما ندوب

 يبارعالان با نِعةِمِصنصَن سفنو انههلاملاريخلاو نيلسملاءارقذ ىلع قاغنالا دنعنوُكشَيو



 ف ىذلا ى ىواسمتهلوق

 مدسأ هلوقو هيساسالا

 ع لكو رح اه سفىذلا

 ىععم هأ

 لاهو عست اى [هلاجاسن اوزضرالا نمار م

 (مبش) | هاما فرج « نيشلاو .نيسلا لصف 8

 ءسو عمو ساق م 2 ا

 م ماركو اءقدلا "اش #2 قءايعحويسركنت تاوىباو

 حاملا لاق ةصسمةءابعومشيلا قدلا 9و تريح 05
 هم 2 وو ع هس < هو - و 3 200 2 ىلا

 عيسملاناطق.1-ا نواك فدصخ « اهتولوةارسلااردك ذولا نم
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 اداوسواضاس- .نينولعم_ع ىذلا ف.صخناورهظل اًةارسلاوةاطقلا ىهوةدوه عجب دوهل اىربنبا

 قي مو ه5 0 7 )

 ا ءادوس ىرخأ اوءاضبب ةدداو ددحهمفىذلاءابعلان مس ا ليعشنبا طططربسمو 8

 سو ىةع

 : وهامتافددخ نكي امواذ- 3 0 ال داوسلاةديل_شد تسل

 دوس طوطخ همف ىذلادارحلا 5 نجما ىعمالا لاما ا رسدأو ءاسك

 0 ا 0

 1 / وهف رطل ورفصو دون طوطخيد ارسل قراصادا مسالا لاقت كمة دحاو ضم ورفصو

 ْ م وود وع م7

 | هتض-ترهظاذاف لاق يدا فاكيذت ذئنح هنال نافتكلاكاذف هحانج محا دياذاف ميسملا ١

 ةيينو> الو ضعيف هش و دنا ةدحاولا ءاعوعلاوهفةرعغلا ىلاز 2 ارايغو

 ةثس 29

 |امتاو هكرشن ملا قي رطلان ”جئلاوىرعنالا رحم ناؤرعم .او رىفاذهىرهزالا لاق ةدحاو
 ا 1 وق ه9 س ماق

 ْ هدنحو "ورسام ينس رامسلا لاقي يل لا ءابعلب هيت كرت راكد

 1 عد <20

 محبة فار ط أ ميسم #3 امل 131 ُكْوَئاَلطلاَد دات ةمرلاود لاق

 ” اهل[ دقو حبصلا كلذكو قش هريغو نوكلا حاس اوهيةقانلا هبشاسشجو ارا وعي

 2و

 نطبلاحاسناو داصلابوءايللا ىورب ورادلاة حاسه نمو تعست اوتعفدناى أر ضل تا لاف

 ١  6اذاا-ايسْنالادناو اهنطيحاسلا دقنان”الل لاقي كار ءالانبا بيدها نوسلا نمأبأ |

 و وحمص سس

 اهلاحاسنسشب 0 ار »ص امدعبابا سفن اريمض يم
 - اي

 هم

 هصسو هبيسلاقيو ىرصٌلا ةةيلخ لاق هديا بور فلست قالا فاقو

 هدعو مو

 تيمنا حان لاهو فول نيام ذأ حاسو لم

 - ه < 82

 نمابي رق ةصرصملا ضرأ نير ساوعلابرهنوه نجس نيد كاىفو الان يتناصسو

 م ا ه6 2-2

 دنهلابر هنو سوة ريصبلاررهتنيحاسو نابع مركا ل لب ار وسو شرط

 انش ايليا نم مرو غو سانلا نممصضنكلادبام محملا. (عجبش) (نبنا لبن
 و ةمم مودم

 حانجش أ عهبباو صشلا مشلاوِّلا 5 لئاسو يملك يعي تعمر * قفار لقتل

. 

 0و



 م.م 10 (ملل 7 احلا فرح « نيسلال ضف
 د ه و

 وت هس

 ميس“ امو ضرالا هجبو ىلع ىرباذااناصسواَهَس ميسي حاسدقو حو مس هعجتو ضرالا 0

 حاسأ او «رمعلا ميسو حايسأ ةعسنل# ةلوقهنموءاس اهني و نضرالاطسو لع كرا ١

 عب ه و .

 قدزرغاا لاف هارحااداارمنالف

 5 5م

 روتمر م نمهتلا ذاب * رع تدم ن ياسملل كو

 دقلفرببةفصءاربلاثيدحيفو ىراشاءاملاىأ رسشعل اهيفق مسلاب قساماكلا ثيدح فو

 ضرالا فب اهذلاٌةحابسلا وتضافواهؤامىرجىأ نحاس مقرغلاة فاشن رنات رع

 ثيدحلافو بهذىأاناصّسواضسواحوس وة ايسس عيسي نض رالا قحاسو بكرلاوةدابعلل

 ءاملا عيس نم هلو ضزالا فراغا راسنا رام ةحاسسلايدارأ مالسالا ف ةحايسسال

 لاف تاءاجلا وعجل ادو مش كريو ىراربلا ةكسوراسمالاةقرافمدارأ ارثالانبالاق ىراخلا

 ميسم ه نمو حاسدقو سائلا نيدا فالا دَدِهَمنلاو شل, ضرالا نوعي نيذلادارأل دقو

 صليل دكردأ ان اف ضرالا ف بهذي ناكل ب واف “الا ضعيف مالل_..لا امس يلع مب صني

 ضرالاىف مدفن انا اولعاف ىءعلوعفموهفكاذكناكاذاف حاصلا ىت> ىلصوهيمدق ْ

 عسب امل ادالو ميباسملاا وسل ىدهلا ما كلو اهيشعهللا ىضر ىلع د د-ىفو ريشلاو ةممنلا ئ

 نوءيذ.نيذلا ع اذملاو سانلا نبدا سفالاوزشلاو ةيمنلا,ضرالا فاو سين يلا ىنعير رذللا

 بون فرت ورمدستلا ن 525 اوةحايسلا نم سيل مياس نذل رمش ناعيلرضلالا شحاوفلا

 دخاسملا مورو ماشا ة مالا نهتم و دحاوو م نمسسل ةُملَتْم طوطخ همف نوكت نأ

 تاخاسلاوةوتكاتا اراكبأوتايتتاحئاس ىلاعت لاهو "نوكاسلا نودماخا ىلاعت ةاوقو |

 بهذمولاق نومئاضلااغمجبةغللاوريسفتلا لهل اوقفنوئاسلا حاجزا لاف نومئاصلا

 لوالا ب تكلا ىفاموهو مايصلاَّن وعد نيذلا مها ل قو ضرغلانوموصي نيذلا منن سلا

 دازلادحو اذا مطيامغاهعمدازال اس اديعتم مسي ىذلا نال 2 اسماسصلل لسقاستا لسقو

 ئةو

 لاقف نيالا نءدوعسمنباو سا.عنبا ل سو احتاس نحاسي تلقا
 مو ع مور ومس وو

 6 ىلل_هقو سرك 0000 0 ماما حملا اهيسلاو نومئاصلا مه نأ ث ميم

 فارعالا نادشتأ نايس ٠ مبرضوش ل ءقو ةططخا :ءانعلا

 رهاظااءاملابيذ_ّملا فو ضرالاهجو ىلع ىراخلار هاظلاءاملا ميسلا عج ةحوس

 اذكهزملا حامسا ةعست] هلوق
 ها هررحو ىصالا ف

 ازكوىرعتعممأ هلوق
 سوماقلاحرشو لصالاب

 تحمس صاسالا ف ىذلاو



 (عوص) هاف م نيا لمن
 ل و 9ع 20 م -

 | عدمتس نب رحازلاريط مأشأو د هسود عينسريط لبع ىدمف ظ

 3 3 9 0 ست مو ا و 01 2000

 كنماسحلا 'لرسام نم اذا اون ميسي ىلا ىلتسوارفسو اسوان مي هلع جيس

 لاثمالا برضتو لاوقالاد شنت ةظاكع قو سد موق: ةأ سها ةيلهاخسا ىف تناك ل اك ىرهزالا كح

 لجرلا اهباجأف تلامئامةأرملا تلاسقف ل جراهل بدنه“ لاجرلا لتو ١
 هدو 65

1 00 4 
 خرادو اسي ةبيظلاك « خار ورع 'لاكسأ ىفاذكهزملا كاكسا هلوسق و 1 و 4

 5 « ويم“ و .٠ ه6 3 /- 5 ع و 0 هَ 0 ةدعوص ىو 50 2 هررحو لصالا

 نيباهذارتعاو ةشداعئن دحقو رمستوأ ىلضرع مسي رعشوى ارى سوت بر شو تاعح
 الو هو . 17 2 ع ع ”موءع ا 4ع

 اذائبشلا لس نمهنالصفىدبب هلبشت نأ ناو رت 1|ىادجم كاد اتلاف ةالسدلا ىفهيدب

 6 د 5 لا . 0(
 لاق هضرتعا اذا ىأرلا هل مسن مءاصسةراعمهيلعرغأ ةمانسال لاهركب ىلأ ثي دح فو ضرع

 2 -ٍ 0 5 1 5 52: . * ع هديل,

 حماسي مسلاقي تيكسلان با هعض هومىفرك ذدق وءاص«فورعملاو باور قءاجأ دكه دري الا نما

 ْ ع٠ 5 همص عم .ع 7 هو ف 2<
 ىأاذكب تءدسو رشي هياصأوأ «بجرشأ هلعو ل_جرلاب متسو هفرصو هدر ىأ دارأ اع هحتسق

 باسو 2 3 ة2ةدج )7 ةّ<

 برضملا نبراوسلاف تنطو تضرع

 .5 8 هدوء 9 همس د 2

 اناودع تضحا كلالعت ل ايلي صسدق رس نود ةحئاحو
 : و ِه 0 2 - 1 جل لا ء

 ىايعللا مس هعجودهءوهفمطتا دافردلا هيف مطلي ن !لبقردلا همفمظني ىذاا طمخلا 5 |او

 اوو مه م, 0 َ 2 ١ 507 2و 2

 ىلحاوردلا منا امهضعب لافو ىرهزالا دحاو ىععقيرطل |مدسو قيرطا امس نعل _-

 ءاسنرك ذيذ اودوأل اك

 رابخألاامحابصلا بْعّرلآ كيالو مينا نيكو
 : هع 1 هند دس

 مدع سأ 0 واذكن عد5_ستسا وهتكستواذك نعهتدستسا لاقي رداونلا ىو

 ب 8 ء ومد

 000 ل ل ل ا طومان ًافادنأ ل يللا مانأالكأ « يح اكل يللا رصس +٠ لع دحفو ريثالا نا 0 5
 مافوموه لس. قنيسلا مضي مسلابهلزنس ناكر كب ىف ثيدح ىفو هعضومىفهرك ذك أسسو عمدع- ه#فعر رو 25 عمعمسأ او

 ؟_سنمام_هواعمهمالو

 ضيرعلا منهسلاف عمو

 هفاضأو اريثك متسيىذلا

 رثكم هنأ عم ىلع ل لل اىلا

 هندال1ل مهل ضّرعتلاو

 ه عثنوءعزر 65 5<
 .٠ . 2 5 2 هاا .

 بيدبتلا عل 3 انا سو اصتس تعم دقو حررزخلا نب ثرا ىئ لزانمهنفَهْس دملا ىلاوعب

 59 رع ةييحرا فوم مح لطحن كاني كاد اقرا بحاطت لا

 9 ه0 وم س د وم دوس ةم

 طاننلا نمارس هل مع «. حدارسلا نم اعمس نع
 م 7-2 فاشل

 عجب اواهتحايرادلاهحاسو ىنلارودنيب نوكي ءاضفاضب !ىهو ةيحاتلاةحاسلا (عمس)

 ريغصتلاو ب حو هم_كحو كدب وهند ل :مىرهو الاف عارك نعىلو الا تاح اسوح وسو حاس ها ةءاهنلا سه اناذك ا ا : د 2 13 . 3 ١
 1 م 0 200 5

 هىودعم

 دى وس



 يري 101711 هل ااا اكل ا رب 77082
0 2 5 

 ماش عينشل اراط ا مهل رح د مدعي توملان ا

 لثفد هذا مو فااكودصت مساءا عمن درسا ورع نيرشؤوهاذهرش

 رمشل هلأسفامهاةقرذنملا دارأف رشن مع نفل الشرع وملا كلذ فى ًادقناكو هاقل» 5

 ةبورلاقو هلامهمهوف امهمق

: 22 5-5 . 0-6 

 ازك لاىرحركف هلوق حجرات الو: بير خترعطت 03 حربترغ/ تاحرانو #3 2 8-0 ئربوكل

 هررحو لصالاب ودسس مهو 0 2

 ديزو أد شنأو .ةيلاو ملا سلاورات تتنازل

 8ءوع

 دعسان ااملى رم #* ع رطل اول ]وقأ

 لاقف غاسلايريهزمءاشتدقوديمءاشني حرابلاوهب كيتي غال كلامو ألات | 1
 هس

 »اس مام هس عج < هب عهد »ده
 ءاقللا ودل ]و همسمىول * ىزيحا اها تلقفادهست رح

 ه1 عر وف 00 2 : 1 5 0
 ءامظل | متصل ١ و نيمامملاءامظلا سل | اولامُسلا تاذامم3 خال ]ووسمىلبق و ”يلماش ىأ ةلوهشم ع 9

 ثدللادشنأو حرابلامءاشتنو الانمي ممهنفةفامعلا فاتت برعلاو ميشال |
 ٍِع د 01 5 5 . يا 32 سم 1

 درو 20 حتاسو مسو راسل دعب اسال نم للا فو 5 دعسأب تاحناسلا افكت رح

: _-0 3 - 8 0 / 2 - 3 

 جينسلاو اوس عجب او كا دف لا نم مهنمو 0 مشب حانلاريطامهاتَوَب #2 ىسعالا نه

 و َّّ هم و

 2 .مموقلالاسقف نم هاهضرألَنيدماعانٌر موب ىرب لاه اسلاك ا

 ىو 0 انا و - كي
 ىرج ني-حر اويلادبرمت * م أ نماالا خلال لاف مس عملو 1

 اد !اممواشتل وغالي ىف فاعل فاتت برهلا كربالات ا

 ُئدط وهو ةمرلا ىد لوك حتاسلا,نونمتي

 ادعس أ وتاحتاسلاالاربطلا نم هب (دنحاماقتقالال لاح ١

 دوسألا بار ا لاذديو #3 تاتش دنا وباع

 ئاسلابمع ادن نمىزاحوهو ريثك لاو |[
 7 سبهوع مد 2 - #22 هو 0 ع

 اهريثتسا الو ىرعاهخاوس « ةفضتمرطلااماذالوقأ

 ىد.ةفذوهو ةئمقنورعل اوقكاذ نةىزاخلا ةغلئدعتلا لمعت .دق مث لصالاوه اذهف ١

 .٠ ا . بد تب ترا هج داتا فاظفتلاطاح 00



 هلعللا فاشل لاك هلوق

 لصالا

 (منس) ءاكلا رس د نيسلا د5 ونت مما

 32 2 - هد-ه5و هو 5 هه

 ايف سلة عجدلا ةيفدنللا مهلوقو كب عسل مساءا طعشب د>-قو ل

 ل باعص ادعت ةيادلا تمس اوهن انا اال يراد امونقنالو ين

 تعاطًْ اذا رمال كلذا هتورك تدهس ف لذاذاهّد وعصدعب ريعبلا َمسلاقيو تداقن اوتنال

 ها:

 >0 تاو غرس افةداقلا اذاةقانلا ٌتعَمَسو ماتساولذاذا هش رقسعمسألاقيو تداقناو

 يدم هم 5مل دس

 هما او 1 تسول ا

 008 5 مولا شولاب اعط تكسو # لاقودعلاو بارضلاو ناعطلا ىف هلهاسملا

 .:, 0: هةر يماسات# ع 20 5

 0 0 همفناف قطا ك لع
 22 نبا 8-9

 دشنأو مدأ رد تل ابرد ساس عرش

 ات )نيم وه سرع 2

 لاش | الزج باو تملا لسعد 2 حام لاك جراسا ناك اذا د

 ] نمهيفرط ند امعجالو هطسو ناتوفي الاهافرطو ةنندلا ىوتسسم ا عظاغ ناك اذا ةدمسٌةح اس

 3 3 5 ع اة 7 سول 0

 نوكو ج-هتش توةسااملكوىفاشلالأك اضرأ ممسو عفايراةتومافرطفلتخا نا وهتش
 : 95و سامو 2

 ا |ميمسا دو حسان موهفامهد_-ًاوأ همر ُط 0 طنيبأم

 5 رى ه

 اارذدصلاق ةزك د ضع

 و 00 7 007

 درع اهذا دع فوت“ ء| 0

 |و ومهم 5 بس ا ل وى نو
 ميمستلا لقو باق ادالب باتجلاو عن #3 لنسب ريتا ردا سلا م هنيسوكرو

 000 ملا ع ا 2
 | كل دريغوأراطوأ ىظنم كدي ن علا ام حالا (عع) بر مهمل بقو لهسلا ارعسلا

 1 عءااإ.» ء 5( ة١| خت
 جئاسلا نءدهاشان او هب ور سنوي لاس ة لسع والاف 8 اراسد نعكلدنم لأن امج راسل او

 نع*ىبي ىذلا خا! لبقو هرسابم كالوامحراملاو هنمانمكالوام غاسلا اقف رابلاو

 كالو اذاوهو كراسي ىلا كتم نعءاجامىنا.بشل اور عون لاك : رمايه هرمسابم يلتف كذم
 د هو 08

 هيشحووهو نيالا هبناج كالو وك نسعي ملراسن دن عءاخامو 0 لارهورسالا بتي

 ا ردىالدشنأ او حراملا ند نا مهدنعالا نسخ خاسل اولافح ٍرابوهف

 اصنتءاقالا نان #23 تقاطنافهتّنالثيرأ
 ول كول أ قت ١

 8 اك صدع

 ةئسك يوزع لاك اسلامي عوضعبو لا هنن < ًادارأ لاةيو حرابالو حاس نمريطت الدير

 مأشأ 0



 14 ءاذلا قرح هب نيا

 تاب كرا )سبق نبا لاق ماقتلسادق لاقي ضرعلا ولولا حالا (هطلم)

 ل ولاو ىلا كيلع قطع #3 مو حاطبلا مطل نب اَتنأ

 و 8 0 1 0 سه 5 0 00

 ضيرعلا عطال_.لاو ةضيرءةعطلسةي راجو ةدئاز نونلاو مط اليا وسالا وتل ل

 هوجو 1 1 سم سوم

 0 ف # اطعارآلا طا ملط 6

 عستا ىداولا كا تسلا 5 دنسورط :هاكهرهظ ىلع عقو

 ةريزداءعضوم عاتوأ 0 و رطخطءاكه سهو ىلع عقو حلل لو سوسو لاطأو نار ش

 سا تا 41

 لاف ىركسأ |نعارسسفمرب ربرعش ف دوسولا
 و 2و

 لواذ تارهلاو ع طواسلا ندب #3 ما ودولاب ةقيلخا

 دى وداد هد5س2و ةه

 5 4 د سهاو سس“ لسحر ودام كيس ل دولا ة-امسلاوعاعسلا
 جمس ل جزو دعني دجأ !نع ىبراقلاة بالا تام هيفءاسمسوامساسو لا ا ا

 0 , ربلاك يما تمره سنو عيماسملاج دوم -حامسمو سمو

 ناش :
 اهداسو تالضعملاشنَرُفَقكَو 0-3

 رثدبل مهد لاضغا 1 2 807 طسد ةسفىف 3-0 تالا
- 6 2 

 حامل |ىةغلحامال اىدابعلاهحام اك ىدبعلا تح مآ ل_-وزءهللالوةد ثددلاىفو

 اهناف مشل آو رمسانعسلا فلا ةياهغال قوات وكي 3 ىطعا ًاوداج اذا م أو حمس لاقي

 8 دءىو ع

 ىأنالخ ميسو لوالا ميصلاوتداقاا ذاع و دامةنالاوةعباتملا فلاش

 سؤ هدوم

 باعثدشتا بواطملا ىلعدقاو عام روحا واساب يسقااح

 لتر الواو رقت كل #3 انني

 ءامّشالا ىف لهاا ىأحايرحامسل اروهمشملا ثلا ىفو اولهاستاوحماستت والعامل كانا
 و 5.2

 بلعت دشن هيف سف امشّلعف مست وممدفاهيحاص حبر ا

 و < هك -

 انعدم ا 5 تال رك

 ممصدع هاد وم

 س98 © سس ه دولذةدءو

 دشنأو ل رز ىجكالالافرعش لاه 3 جمل 1-0 لانا أاضءانل

 ّح

 ه 2و7 8-5 5 هع م

 مي اةدسعوأ تداقن اوتاهسا يا د لويس اورد اانءزانتالف 23

 حراشلةنةحامس مسلوق
 هصئام هد شن عسوهاقلا

 هنالعفلا اذهىففورعملا
 نبا رصتقا هلعو عكا

 ة_دطوتلا ناو عاطقلا

 هاذعممركسكر ممسوةعاجبو

 ام” ةحامسلا لهأ نمراص
 راصتقأف هرغ و حاسعلا ق

 دقو روق مذلا ىلعدحما
 ىرهول اانعمام_ه رك 3

 بايرأورثالانباوىيويغلاو

 فرصلا ةاولاعفالا

 هعنعمو تك هأ مهراغو



 هن تا دنت هه دس عع عسسل دعس ج ام اثر ١ فرع. نلالس "18 (لسإ . . ءالافرح « ثسلالصق ْ
: 

 ال| تن ىلمستابتوهلبقو لهرلا فوقح ىف تدريج را هشة بثع ىه ل .قواهنمترثكتسا --. اني 5 . - 3 2و ف 0 .٠ 0 هو
 فيصلارطمتابننمودو شاضُسَللا بك ايحةوُس#ةش>بوةفمطا ةَعقد ةقرو لوارهاظ

 ارمظقانب هلم ماس إةزمهولم را جلشالاٌتبانمدايزو لاقت ةدياثإ هتدحاوةشاملا 0

 ا نءاموي هتلآس ىنج نبا لاق لع ى؟ِسهدماذه اهعمهالاةدازنماهيلا فاضناامليلدب

 نيالا اس الاةدأ از نماهيلا 0 و مثلاقف ساطرق راس اال وأن

 نأ وح ا نقل ساشلم ر وتل اودولما با نم م.نعءاجامنوكي نأ 1ر رواده ىلعف ىد

 باىنوكي نأ هنم مزليهنال ىدنعاذه دع ولاك رو رظدش بابباةلم ميسا عب رطا نوكب

 ردصملل لصالا ىفهنا ىرتال احلم نوكماللاعفإبابو ماهو رايدح بابا ةدلم مانسإ وراصعإ

 ريغبلعف تعم ىلع كلذف ردصملا نوكي نآس جيف وليم 0 1 و ماعتاو ما ركاوت

 ||| اناهلوأ ىف ىلوالاةدابزلا ىلع ديزامنأل دق نماعقتلمنوكمالامغا هوغو اذه ّناكو لاك هك فااخم

 ثيدحاذهو ههتومدلادادتماوهو عمنا تا مور النيللا فرحو نيا فرحوع

 نا سهالافادنأ ةدان زلاوهامناّدملا با ارولصالا و ايلات ةاهغا كن أىرتالأ قاملالا ثيدحربغ

 ىشو ريغىهو عضاو.محلاسملا او”كم نمل لاشم عم رأىلءلزنم 0 و نااعد_ءلا قىرتام ىلع

 000 ونون ق بارعالا لمص نم مهنم عضوم توما ورك ذا ةمد الاسس 3

 هلأمو يس هذهو نوم هذهلاقب عضوم نلمس ثلا نوحاضلوش ةماعأ اونيإسم ىرش

 5 مليا 5 سس ا بسوم . 7 90 و ”ُ

 نورسنقهذ_هكلذكونيهسس تي ارو نود سوزهلا ةبامرتك اولاق 0 ا
 : ا

 لاق عطضوم همم سمو نب رسنق تب ارو

 سم - ترو و ع

 | ادازماةحلسم لع قارأهلوق ادازملا ةىحلسم ىلع قارا # سقم وب و بالكلا مولر
 مهللاسمدعبأ توك ى َثددحلا فو رئاسي نابي الا حالتونيلان - 1 توقانف

 مأ ارا اما ةحلسم ىلع ماقأ
 جمود

 هبوط ورعو أ دشنأ نامل عجبباو فاو كسلا لئلا داو اوحالس 35 لق

 و 2- م99 هدوم ىو) 2ءوم باحسكو عضومح 2 3
 موقو نيحن نع ل نالسك اودعادءاماذاريغهعستو سوماق ءأ ماطقو

 ارلا كاملا ى مت برعلاوناكلسو ناملس هع جيو لاح ركل كلاود لا سيذهتلا فو

 ءام لاقي ناك اميحو نارّدُعلا فءامس !ءامّرس سلا ليهم نبالافو لدعالارح . الاوحالسلا اذ

 سلا عبسأ لو عركحا !ءامءامما ال لوةثبرعلا تعيمىرهزالا لاق ٍِح !ءامودلا

 0 لاا ا ا

0 



 نادك هاوس ارب ل ل 58 7 اكل / ىلا م : ك1 ليتل تاةعوصسا اي و قرع كو تا ىلإ ع نعلن ان الا ل تي م لا ل د يول وب ود

 0 ؛ 5 ءاذلا قرح. نيسلا لصف
 هداك تتش لا

 1 000 هللأ ىلصهنلالوسرث عب كلام ةمقعشم د -_->قو السلاسل : ل 5 3 ندم - 5 2 3 ُ

 تينت فيسي قال هنعىلاعت هللا ىك 2] رد ثد دحىف و هحالس هةلعحىأ | أقمس من

 م9ه-و

 ليقْطلاك ا ا نمهللاق قاثيدحفو هانا هدف ةممطم يريم اعدرذنملا 1

 ةرلطلاو حالسوذ موق حلاو السلا بالسم يالورما مهاوةكحالسو ذل اسل جرو

 - و نيرصلا لاق تنءماهسالسلبالا

 اهراكب الو اهتلحي لإ * يح لادخال مانأ
 285 ا

 راصاه مني نأ فا محاصنيع ف نك ةنيمسلا ا|تناكاملا: 00 مبلل هما حاللسلا س .لو أ ١

 رن ءازايماوأكو دقدتر عضو ب2 0 هللا اهنععفرذا اهل حال هناك مسا ْ

 فو بقر را اور غشلاك ةماسملاو سمؤوملاودن ول انشأ رك وللا ملا عججلا و طم مهدحاو | دو- 27 و س9 م

 رسل اف ٍبيدعلا برعلا ىلا سان مام ناك ثيبطاا ا

 و 7 -ء اس ع 87 م م

 راوغلاوّلاسملااهم رضا #2 ا

 قدعلاربخ نوس كي وق رطلا ءهلن وشغم مهيديأنيوشولفيطاطس تكلا 000 ظ
 شح ءاحناو نيل لاذالب لدي ٌدعلا نمادحاو نوع ديل و مهيلع مما مواعنولعي 0

 نبذلا موقلاةملسكلا تاطمتلاَنم ةنوطقصت ليسا ها ثمرءاغلا يدعو ناكل |

 ئدو ةحلسملا ن دونكسي ممنالو أ حالسك :ودنول وك منال 0 اول ءودعلا نم وغلا روطو |[!

 مباح اولعأموراذاف لدغ ىلع مهترطت الئلود_لا نور ماوقأ ءسفنوكيبقرماورغتلاك |
 خامثلا لاك ةفاخغا عضاومحلاسملاو هلاوهأتمل ||

 لدار ماا ايرث رق « اهنودلاحدقوانشو دس
 زعاشلا لا :ناطمو واسم ونطبىذ لكن مهنمٌقراملل قو نطل ىذا مس ْ ا دا

 لج ز ةفص قا ارعالانءادشنأو 5 انواطولا اسال 17 4 اوطوال هراعتساف

 طعس
 1 حالا امنوهريغمملسأ و اكس سدة وو ١ مضلابحالسلاو 5 ناهس نضام #

 هر ءوىل-ةمل 19 اس اس ةقانوو اساس لال | ع ةفثشخلا مزال سو ظ

 0 ا ىأةرصمتلاةفك بأ ةرصئاماول ل قو ةببارعأ تلاقى بالا ماعرف رصنملسالاو
2 

 اذاّلن الا مستءاتسالا ف تدنن ”لوقلارا رحآن ماهل هد ئهلشو ع مشل رطإمانسو منيرصرةوعد | :

 ان ا كو ماو رن



 م(. سل لربع يي درا اد 770 ل
 راو : 1

 000 دع لع ا 4

 مل ءاللا فرخ #2 نيسأا|ىلضؤ 17

 سمسم 11279 2 لكم هلا نسخ ملل ع 7 هع عج صم دعت
 د-للملاا

 نب 0 2

 لاوريعملا نع نالعم ح رذناكن اقلا ١ وجناح ةسلاو ظيلغلاءاسكللا مسااوهظءلغوإب وط

 ناحيي لفاس لفها 7 ناسا َبوطضااماذا وم
 ةهسض مث م 3

 ةََرطلاه كسالي رسما حادقز محدق مغسلاو ري »و
2 

 2 و9 س7 79 - 2

 ميغسلاوالصا ىلع لارج #2 ةببننمعاوج ل مانو

 ةهارك اهب رثك حادقرمسملا حادقىف لدي ىنارعللا لاق ةمهتلاءاقتا حادشلا اهب ل_ةّسامنا و

 هَ ب وو ق2 سام سم م ب

 ا 0 و خال فلا امال مخسدقو و هدم هيلعىدجالالعلع ند

 و 2# ى دع سس 0 8و © م

 را ىلا عن تفكك ا

 و و5 ع

و رمسيملا ف بيصنريخاضإ أى ةوةدكعلا ىلا نسمات ايما كرار
 نءالاو

 سم 2272

 ةمرلاودلاو طبالا ةعساوىأ طبالاّة بوف سم ةقانو 5 راهو مهيلعد الو « ليقم

 اهب ودب احراهلاَولان #2 ىرقلاةنابر رعطات .الا حوش

 1 ة65 <

 ىشثعالا لوقو اهزكب سيل عواضلا حوف سم لجبو

4 

 لا رلاَتاذفاطقلا صور 8 4 تلا اى ٍِح

 2( هامل زك ذيصو مقل لري لصلاة .(هقس ب .هنبعن عضوم مساوه

 اعر وه اتزوج و هيدرأو'ادروةرجأو راجل شمرك ذملا عجب وهو ةحلسأ ىلع عمج هنال ىلعأ

 ىدعالالافاح الس ىمعمنهديخو فمسلاو ىرهزالال اق فيرسأا هب رصخ

 درهما حال باكر اغس يلَط 23 هيدر تراص ارجوا الث

 ردح آنبالوقهنمو احالس ىو-تاصعلاو دحو ف رءسأ اقعد

 م 3 5 52

 اراملا صقتهيوقثم ىصع 23 ىجالس كر ا هرعت تشأو

- 120 - 

 ابدل بالكل ةرقز أروثرك ذب حامرطلا لوقو

- 1 
 نافل لوصأ انما #3 الا السر

 2 سس دك هو

 لحرلا سنو نالسو سو ةدلسأ عدجاو 4مل نافل هنالاح السا 0

 ا مرا ملعالو ءامصن الو ضورفاهل تسل ىتلا لمعلا حادقتلا نم عببارلا ميخَسلا فاعلا لاق

 أ لكل لاقي هيغل او مرغا طور مالم يالا جلا مشتل مرد امرت ْ



ْ 

 هاما ا 20007 و

 ةغللا ٌعاليالاذع ورثالانيالاق ءاملا ل آثيدحلا ىف ريسسفتءاجكامملامدلا مقس حاملا '

 متت نأوهو احافس تك اتم اسل اوقتصلا نمكلذلصأو نيذاسم ريغ نينصت لوزا ١

 " هلع ع نو رح 0 ةيقيعاو ا 07 ل تيل لا

 نسل (مفس) ءاللا قرح * نيساا لق

 ءاه ساد 8 2 و 8. . م و9 _ ا 7
 ةبشللا مط ملاوهدنءءانعالىذلا مطضلاراطيسدلاو م امن ح السهل سل لوقد

 . . 3 ا 0 0 0 ا 2
 قاهلرفح ءاعد ىلا عمركلاشرعاذا لمن بالاق رطالانمركلا ماعد ىلع ةضرعملا

 ةضّعملا ةمش1 لا هده ىهيسثو نيسمأعدأا ىل لع صرع و هيعسد وذ م ناتبعش ماد لحل سصرالا 5 3 4 5 67 يل 2 .

 (جفس)ب عطاسمر و مطاسألا ىمست اهاصقأ ىلا اهاندأ ن رك مطاسملا ىلع عج وعطنملا
 8- 5 5 ور خ89 ©
 لق 9و 0 وهز مادبا ا اا صرع مقسلا

 2ةهء وص

 هديل عمدلا مهنسو ةقازتملا ةئمالاروطصل اضن ,أحوةسلاووفس عملباو لفسالا ضيضخلاوه

 و م5

 حامر طل لاك ا 2 فاحوشسو ايش

 س © ص سس هام ص ه<- هو

 سلا ص عمدلا ناسشسى و 5 اهدنع ميك عقدال ةعمضم
.- 

 لاق امدال حافل جرو بصاكمدلل مه اوه وم لمو جفاسح وتس عمدو مفاوس عومدو |

 5و © <م

 سأر ىلع ل :قف لاله ىأ 1ثد :دل--قو ءامداا كس ىأحاشسم ممل لاقي وهّتككسهمدتعفسو

 موش هيف بصاذا تمملاءانالاك هك م_تافءاملالغمدلا نادارث دنا لمتصفُّسَصلا مَسلا نال
6 

 ناكىذلاءاملا ضنا مدلا] راك ن ره كن "أكف همف بصام ردي هيفا رخي هنافه فام له َ

 فور رول اوأنزلا ةخلاسملاو حافل اورو ماس او فق :ركءاملا ثديتسو مدلاهفلفت عض مولا كلذ

9 9 2 

 1 كد ةفاسْأابا ىجبلا نياللاقي 2 وزتيغ نمدوخب ىلع لبر عمت ما

 دعباه-وزتن ؛ رود ىلع ماصتام دوكيتةنمزلترلا غو هرخآو حافس

 معن انصح ىلاعتلاكو ةرجافلاةفاسملاو مهراكسأ هزاج ضنا وكاد

 دةعربغن ءْاك هنالا اه سانؤلا ىعسو لاق انرلا نع :ة8الىتلاةفلاسملا ق ةم.-اوبأ لاو تافاسم

 حاكسن# همرح مسد هنالاحاتسانلا ىمسرغل اكو ئىثمس حال ىذلا حولا ءاملاةلزنع كك

 ذو>امو»لا ةيو 1 ةفدتحانأ 'ةمرحالم اهعذدء أدت 3 هم تس معهد او لكو# وزتدقءالو

 دارأ اذاف ىدحكل لاق | أرملا لجرلا بطخ اذا لهاا لهأ ناكو هتدمص ىأ املا تيت نم

 ىلعرداف ىي || احدت بررعسلانبأ اوهو كلذ نمءاطعم حام لجرو ىنيشلاسلا ايلا

 ىأقنعلاح وم سكهناو ساسعلا ب ؛نمة فخ ل وأ دهن هللادمع بقا حاهسلاو مالكلا



 ماسمو ىرمص ىنج ىف هلوق

 هأ هررخو لصالاب اك

 دل

 اد_ك ملا ط_ملاوههلوق

 سملا سوماقلا قو لضالاب

 قلاقوزيللا ءطسروملا
 مضلاب قل ولا قءشةدام

 هأ نرسعمزابملاةي شخ

 ىوينعم رك
8 

1 
 ةعش حم

 ال1 نيشوكن ةدازملا ةصطسلالاك نبض طس نن:!سانامهاذاق ءاملا نامغس ان الفواسلع

 (عطس) ءاللا فرح #2 نيسلا لصف 14

 هلطس اى أكل ماس نأ ومومعط أن امبصلااهعمىتلاةأرمال لاف هنعىلاعت هللا ىضررعثي 1
 سآ وم

 000 : لكن موهو فورعمهطاسن الاب وةسم ناك اذا ت ديلا رووا دريس تح

 م -

 ضشرأآلا]ت رو هحطس ىّوسهسطسو اًِلظتهعطسيتمماا مطسو يطل | كلِعفو ح وطس 5

5 

 نءمسي لو طس "داق سريا ام تدنلا نمي ةحول سلا توبا تبيض رال للاسم

 مه س27 د ع

 ١ َ أوههنست ف الخ رغقل | طةواهط سا عطس ص نال هلل لأ 2 و ةيشمح 062

 - م

 سس حو

 ةحاطسلا ل. قو ةحاطسهندحا و رالا ىلع مع لم يلم د ديدشتلا ومضلان حاط ااواذح

 ئرهزالا لاك ةعفنم هيف تسلو "لل بلق ىهو ةطَسدممايملاناطع قراندلا ىف تداتةرصش

 ةعوطّشلاو اهخانآةقانلامَطَسو سؤؤرلااهقروبلسْعِبوةيشاملااهاع ل حا

 نم ىهوةريبكن وكنوةريغصنوكتورخ الابامهدحأ ل بوق ني-دأن م ىلا ةداّزما يطَسلاو
 - 8 امص ع 5 . .

 لسرأفءاملا او دمففهرافسأض عب فذاك لسوهيلعهتلا ىلصىبنلان!ثيد1لاىفو هايملا ىفاوأ

 1 5 و 34 5 هم م ه ع 2ع

 ىرهزالال او ءاملا هيف عمتسف ةراخ اءاهيلع ماي ةاهشدلا مم .لاوا مري كسحأ ةداز لاو

 - ت9 ه 1 ري عدده

 مقد_:ءهللا قلاع رولاوءامسل !ءاملاهبلع ُّط 2 رصعل ا نمد رع هصعص | ضد | ريطعتملا و

 هس دو م مس ود 0 يرو اي © هت

 لوقهنمو ضوه هش, الااسهيف قستو ةراخ اناهيلع طوصف هبوتسسم*اسامقاقصة سبك رلا

 5 ب | نركاق ١ نه, معربا رلاوجتمب

 : ه9 ١ ١

 كا م ا ا سس ا سس

 م ااا 77772222222

 م مو واع هه 5

 عطس اورغ سل ذكي دحاو بنجوذزوك مل مبلو * َح مموىرم نجف 0 حانرطلا

 0. 2-2 مم

 رمل هملع طسسب ودسسمناكم ل 0و هين ميك ا ط0 اوهعل رو تسيل رهط ميش ةحلط لا و

 هَ : 2 ف 0

 لع .ةمنب مع لوقهم»و نادل سيدد مط ل «ريصح ملعسملاو كاع . ردا ىعسيو فنك و
8 - 

8395 >- 0 

 ا سفإااو 23 ُ "كض وز ا: ال1

 طاطقلاوءايشاةدعأ أن مدوع مم ماو قيوشلاو روش او مل ل اوه ءارغلا لاق ىرذزالا
 ا

 نب 0 مرد مالم تالا نان كش ]بر ئه قس ىننا ثيدسقو

 ىلههتلالوسرىذةفتنامواةساننح تقلأف م ىرخالاامهاد_اتب رضفىلنةراج
 شاه

 درا كلام نفوغلاهو رع 1 نذملا ىف ل_ءحو'لثاقلا هلفاعىلعةلوتع ملا ةيدي ]بو هيلع هللا

 ىرضنلا فوعنب كلام ىرب نبا ىئاوح ىو
 8 سسو ةهموؤوؤس ةدد# لا و 97 ةهاض اة 0 هم

 الطمع راطبضرحامو #3 اةوددعازرخو راطرض ضرعت



 ا ل نرتب ل يو و را

 م ضن ء1|فرح * نيسلال صف
 1 ءااواش 0

 0 ٍ ِع 9 0-012
 3 ْنملاَفي راع عجم مصأ

 5 وك ماو و ا 359

 #2 0 ادطهبا لاف
 ا - ع

 هه < 5

 نة نب 0 اند ه6.هاو

 2 -آ

 ةهمص ل
 7 همم 5

 « نديلا رسل
 2 و 4 8م ع

 نرش ةادناع ضرالا ىبود

 © م دص هم سه < 2و

 نطقلاو . الا ا * نحو ىلىو موانجو 0

 ةهماقت ص و س ن3 3 مه

 نسمدلا ايي عبرلا ىف 26 # ْنمْرلا ب. رالو دعرلا ىهراال

 سل وع 9 -

 23 نكد نمت حام 1

- 

 وأ دقو 0 يسم لل عيسملا ديلا هسأر عفر هند جس مهلا ش

 و

 لكو تاف نارا ددع ىلع 0 ا ولم مون كاع () اماشيطسل ماشلا يلف 9 ١
 لوب وهو هةلحارملا ميسملا درع ض منو هناكم ريطس ضيق ت'اتاوهام ف ب ١

 و 9- 0 9< هل هو 2-0 ٌ 4
 ريسمغأو قل رست 0 هال #3 ريش تر عام كنافرعت

 ه8 م هع م

 يراه راد اذان *« موطرقأ ناساس بكام سمعنا
 2 هداك و)زؤرءوع # < -- 1 هم و

 ريسص عمدا 000 #3 8 2 : اودكأ اعز اعرف

 6 ووو ى وه- ىو

 رواسوروناسو نأ هو 3 موح ادماربجرسملا اوُسأموتم

 و 5 هم 11 نا 8 ع

 روق وروح «5لقأ دقنأ * ولعن :تالع دال اوأ سانلاو
 دادس همم 0

 ا اظوفحم بغا ءلاذذ 00 ان-تناوارتأ 55 مالا ونيمهو

 8 ىو 1

 َر هي «ءريشلاو عم رع يوناو نر قى نان و نقم ريسلاو ْ

 نوكيتاكلمرشعةهرأ انمل؟نأىلا ى ل لاق مطسلوقب هربخأ ى رسك ىلءمدقالت أ

 ىرعزالا لاك« دعمنا ىذرنامعنمزىلانوقابلا | ءونيتس عيب رأ ىف ةرسشع مهنه ةرومأ ||

 ثيدحوهولاه هثعبم لبق لسو هياعهنثا ىلصد تان سولت انآن مةيارك ديف ثيدحلا اذهو

 ضرالا هو ىلعىيثلا طل لاو لردك لو ءاغق ىلعّدتما ل رلاَمامَسْناو بيرغنسح
 7 يل و 5 - .٠ و 0 -..

 ىو طشإلا يطييد وائبلا عاطسنو صرالا ىلءمهورت اىأم* :وءطس برا ىف لوةنامكحص

 ماو ناذيوملاابرو نارعنلا دو و ناوبالا ساحرال ناساس بكل مثلشعي مي رضلا ىلع

 0 قاع ةوارهلا بحاصّت هنو ةوالعلا ترثك اذإ 0 ملا دمعاب أنا ارعال تدوم اناعدالبا

 1 06 ديد بج ال سا ج»
 )0ث برعلا ناسا 9 5(

 ضعبىف لا ل_صافا.هأوق
 نيرطشلا نيذهنبببتكلا
 وهورطش

 هحولا ف ةركلا فاكر«

 «ندغلا

 دعم مأ

 نجولا لا اذ-و ىنعقرتهلوق

 نيتحهذبو نوكسف خفي
 ةبلصلا ةظالغلا ضرالا

 ىوربو ريم "اكن ي-_بولك
 نوكسو واولا مخ انحو

 اع ا نيس
 ءانودلا نمدلاءاعوب هلوق

 نمدلاو مسعانلا بارتدا

 لادلا 0 0

 دبات عمت أ ن :مدتأم

 نولةملا نم هن اك ظفللا اذهو

 ءاءوق مي رلاهفلتهريدقت

 ةءاورلا هله_مشتو نمدلا
 ىرخالا
 «نمدلاءاغوس مم, رلاهفلت#

 هيتكريثالانباةيامننم ها
 ىرىععد

 ثح ىأ ثدهح ا .ءاكم ل اوق

 ةدنش ىضح نم عرسأو

 بناحلا ءاحلا رمسكب نصح
 ها لمجاكر < ةثلثع نكشو

 قولصالا ىناذكه اماس

 لد انتسلف هرسغةراسع

 للا ماشلاالو اماقمسرفلا
 ها



 حتت د

 (مطس) 2 ءاللا فرح *« نيسلالضف م1

 ىرهزالادشنأو

 > طاوىصتاذوهلٌغاذ #* جدارمسلا نماحن ادلع
2 

 < ةمىحص و2 هس 2

 | ١ دودو شه ثم دح فو م ىهوماضعلا تدي وتسمنكامأ ىه ةريخولأ

 و سعه تم

 : رك ما ىوتل !ناكمل اوه داليدا ىاطللا لاق و ءوتسملا ةنمللا ضرالاحد يعل

 قوفاريسلا نع مْصّصلاحادرمسلاوةد_.عبحادرت ضرأ اود-ةمللا ضرالا ىهدحادرسسلاو وذ

 ىمدالادشنأو سبدذقتلا

 6 لا ةماسالا ناشف »ع ريجن اة مق "كو
2 2 006 

رسلاوهدلج هياشنودسالا ةماسألا
تا نشل ى رت اوهو هتقتن مجحاد

 همم ع ( ا

 - هع ” 5 س

 حوطسملجرو ضرالا ىلءهطسف هعرص وهمس أ يطسوح ون وط وهف هع سلا هرعغول>رلا

 «احوطس هو هارب دم دشنأو لشقلاوهح وطملا ميطسلا ثيللا لاق نم ليتق مط و

 ردقيال انيعضداوبىذلا ميطسلا وفعضلا نممايبتلاءىطلا طسنملا ل قو طسنملا مطل او

 نهاكلا اذه ميطَس و ةنامّزلا نمهاهشق ىلع اسما يطل او طسنمادب ا وهفدوعقلاومامقلا ىلع

 3 وس

 اوعزامئاطسنمد_عقيضغاذ !ثناكهنال كلذ ى جم كي لهاا ىفنك-تي ناك ذ نما

 ض مرالا ىلءاعيط مة ماط سينما دبأناكسف هدمه صقر | داهنم نيب هل“ نكيز الذان ممل قو

8259- 

 موز نعهدانساءىرهزالا ىور هس ار ىوس هو طعال ناك لاعيودوعقالو مامق ىلعرد_ةءال

 اندسساهيفدلو ىلا ”ولمللا تن اك ان لاق ةنسةنامو نوسج هلثنأ اوه .1نءىوزخلا ىناهنا

 هم سس سس و2 را

 لوفر شع برأ تم تلسو عرسك ناوإ سا مل_سوهيلع هللا ىلصهننالوسر

 ومقص

 اليخدوت :ااعصالب انا .وملاىأ ر دواس 2 ا و سر رع ران

 ريخأو هحان ولع 4 ذأ ى ربكم ص !لفاهدالب فت رم داو ”هلجدتعطقدق نار

 صقو دل ءللا ءذهىفتدرانأو ناذيوملا لاقفرانلا دوم باك سءلعدروفىارامجهسزا سم

 اا 7 تيقن رحلة سان نمشداسلاع اد هنوكيت نشاعأو هللا لنالا ناكر مسلم
 نو عسسل حرف ءاأسأامع ىف ريل لاعلج رب ”ىلاث هنا نأرذنملا نين امسعنلا
 رك ا 5< و

 ىلع دق اوي نأ أن لا يطل دنع اذه ملاذ ءأرامب هريخأف ىلا غلا هلت

 لوش شنت توملا ىلع قش دقو ميطس

1 



 ع١ (حدرس) هال افرح ه نيسلالصف

 َِء هداك ه 1 0 000 - 8
 تنذدل !ءاومأ نم را اح .رمسؤىدستع َُظ :وفحربسغف ناح ريلا عج حارسلاام اوىره :ذالا

 : 2 م 2 3
 0 ل 7 لح ب , رقنون أحرم -هراعو 7-0 هلوقدهمو

 قلو م 5ك 7 2 وألاق ليذهةغابدسلاديسلا كا رسلا اوءاتلا مفتلالاب

 22 ها

 ناسف نحر رسمة د داهش 5 ةيولأ لاحت ةيدوأ طا

 لقط مثيمهلاو ادشنأو عا و
 وموهو يب و 0 هه

 بهذمو با ارغلا قدامك 0 د ةةوصمحا رسل لاثماك ل شو

 ىلا ثرحا يلام هرعش ىفءاجدقوروصنهونأ لاق "

 س م رو مثمو و 7و

 حارمسلا مهب ونت مهك رين د عفر -الالدقتاموو

 _- دوم 2-6

 ع يامل

 ارطتامسهل ف رع ال وىرط :زالا لاق عاب و ناعبسض 9 5 ب اوا_ةقام فعضىأ اعفش

 2 مص

 بئذلاوهناحرمس ا 1 هس الارافلا ثدنسلو حرير ننال فازت

 ءاّمعلا طقس لثملا قو هلوق عجل والعفو «ةمئانن وذلاهي رسل ناحرم ريس ىلع“ اتدلا طمس للا دسالا -

 نادإ_صادسعو !لاهّلا دانا بوتس دنع لدملا لعد تال رمش اذذلاب رسال ناسك !١لاك نيحارمس
 ءاشعلا سقلي حي رخالحر

 5 هلك افيئذ ىلع عقوف لاح ,مسلا عمنيعلاروعالاو #2 لاله مسلك دبع ع لافتا فولت

 ىنادملا ند 5 20000 2 رع رسسولا)

 رطشلا اد _هرر دع )2 ا 2 فدرول لاكل موت #3 3 دوا 1 جوها لام : كلا ١ اع 2م 00 هاا

 ملآ؟ هدبعنىذلا تدبيلاو لافاكداوفالا ةفاطاوّتكنا طوس قمل اهغصو مهالدينابم ورمل نصت ,

 مريع هما امهملع فن
 ع ع #2 دةفناوريغصلا بلا فّبرمْستو

 ءارمأ ضع: لاق ةنمقا تمن ع عرس - ما ودار كاحانرم ,مدلاوليوطلا لاجرلا نم حان ريس

 نا فلعل كم

 عمدت ن علا تضاقا د ساو اود نئاعظف ٌتْدَعحان :رسمااذا
 ة.و-2

 مسا حابرم كاوذدا ارا نك عضوملا اذ _هريغىف حانرم .ماتأدهازلا ارعوبأرك ذوى ربا لاق

2 

 ةحوجرس ىلءمه ()ج ل ةعرك ارم «ضرأ 1 (خرس) ادد ىلا سلاجلا ودارالا

 ىل-.ةو :هليوطلا ةقاثلا ادرس اوحادرسسلا (حع) مهقالخ أت وتسااذاةدحاو ا

 ةءامباضيأ حادا دارسلااهع+و ماحادرسسلا جانا نك ذل 0 لاق ملل ةريثكلا

 حدارم لا ىهو قلو يساوتم لا تنل داكت ادرس اوك حاد .هناد_حاو ملطلا
- 



 لا لك برودشنأو هلوق

 د_كثنب نأت يملا اذهقح
 ل_--رو سامع هلوقد_ذع

 ناك حا رس عسا

 مم "اك اصوقنم برعذ

 حراش ه هأ هرحااوفذدح

 سومأق |

 (حرس) ءادزلاق رس هب نيسلا لصف “ا

 ل الا نود ىهوةريسغ ةحرمسلا ىفلاه ىارعأ فريخسأو لاه حسا ة رم الاو نوحي زلا هبسشي

 عيشي نما وادبأ ةتبنلا *دكأم ىهولاك نانذآل طمس ىه دو هل و لوطا ١ىف

 ل هرصش رسل ثيللا نعىرهزالا انذكىارعالا اذه ىلءلْث ألولاقن يملا قش فرصشلا

 ل وألاك ىثىفةءالالا نمحرسلاس لطاغا دذهىرشزالا لاق ةحرسةدحاولا وتءاللالا ىه دو

 ةرتعلوقدشنأو ةفورعمرصشلا نميرضةحرسلا
 ا اك عد

 ماوس س ترسل لاعن ىدحت 3 ةحرسف ذ هايتك ل طا

 ءالالاو هلوطل ل>رلا هيهمشهنأى رتل رملا اراك نمةحرمسلا نا كل نيب دمفةماَعلا لوطب ههصن
 1. 57 ةسوو ةريوف ماوس

 هترم.لدعت لودر ل ةحرم ءاذكو اذكتاككب هنا لاق هنأ رعبا ثيدح فو لوطالو هلقاسال

 ه مهو هسو:د

 دا رست لودر مريثالانباداورو ردشلا ماظعن مّدحرسلا نأ ىلعلذبا دهواس كوعيس

 ْ ملدارأةحرمسلا ظفا نمذو>أموهلقولاق اهقرووامءاصغأ لك ًامفحرسلا اهصيوحرستلو

 م 2 و < . ه1 102- 8 5و 2 . 20

 || اه-المنولكأب ناسطشد ١دلح و امضعبتدح || 1 ءاك ءيئاهتمدخود

 م 98 ص ل < ةميوص

 جلاسعلا نس -رصش ناوكسصلاو نا اوك ذلاراكح نيل فار ءالا نبا م ارسن وعرب و
 مو #7 هس 2 -

 دشنأو يراسل كوهفالما ربىرياذااسواحورسح رسب لوسلا حرسد.عسوبأ

 «لوو)س اهم تب ل

 حامد اللا نم 231 حرستماك دوش لك برو

 9و

 هيوتسملاةرهاظااةةيرطلا ضرالان هدحيرمسلاو امبخامىأمصاموبايثلان مقالا درطاو

 ”00 لد لق ت ضواما وجار ثواني اكشخ حر ىرهزالا لاه ٌةقَصِضرالا ف

 خا رسوةبقعت ناك اعرورمشلا ل_ءلقاهاو>ام وةريكت هل يطتسسم اهارتق شارل عسسمملاو

 ة رست دحاو اماما ىلع ردي ىذلا بعمل ى هفدحو أ لاقو هيَبقعىذلابعلا مهنا

 : لاقف ليقمنا 1 دالك ىنيلءامح رم 0 رانلازان . اكممفرات“ | اضدأ د ؟ارمسلا و
 ةم 5 م مر

 انه ىرهزالا لاك تاذتك ادع وفق ادع بو « جرس نم عاقل طا ىملستلاق»

 رول (قدع فنا د ناتبشخ ناح و ىدانالا نعافاؤلا انهن رغف رح

 5 سادع سص وريث ه س

 أعرستف ىذمدقح رس ناكن او 5 هيا ل يؤ

 58ه

 هطسو ضو ناحرسوُةم ىلء هنم سدلو باعت ن نفل يالا ورسملاو للسقحورمسمو

 لاف ىلاسعت وبل اع لاقيإكن و ءريسغب ىجا 0 موني>ارس وجا و عسا و ئذلا نأح رسل و

 ىردرالا



 م. (حرم) ءالاقرح #4 نيسلا ل ضف

 ُ كد ل هم 8< رد و

 اهلالظ ىلا ل «تالذلارق 0 اينما سدا
- 

 و ودءو

 دج لوقامأو هملجر نيب رقو قاتسا اذا لجرلا َحرسْلاَو لسع ضل رب
 ه2

 ٌقورت ءاضعلا ناسف لكى لع 2ع كلمت نألاهقاقأ : رونا

 هممو "املا ىلعه 0 4 ”أرمان ءاهبىك انمتاف

000 

 ار ند 0 رع

 هبا مسح

 دس لوك ةحرسو وكت امن بماح تقال ةارملا نعءاملا ىلع هس انلاةحرسلابى و

 ا هدد هد

 لاما 0 3 لا انسانا

 ءو17

 ىلل-ةودَر 20 رسشمل رو :ينلوس دلال الانس رمسلاوحورمسلاو عضوممساوه ا

 د قرف بيلا ألح رمم 5 ةءورلاق هيأسمل ن نمحراخناوهوابهيف فيفخ نايثلاليلق

-87 8- 1 

 ضورعلان م سدحؤهود_ةفختر لا نمبر حرس اوهريوهنع حسا ىذلا حرمسلاو

 هد و مو

 باهذلل رسم بلا 6 رس لاه يوتا ص تشد ن 520 تالوع_ةمن اعقت_بهر] عفت

 ىردا الو هديس نا لاك نيطلاوه عارك لاو دشعلا تس ,ذعلا فوفتكلا طالما, ىءب<ىجلاو

 اهلامشوةركركلا نين ءامناطالملاو لاق نادشعلا امعرتعبلا ىطالماش البعث نبا اذن ةأم

- 2 
 2 و َمهم27 و سو

 ليطتسم لئاسمدوأ ةقرممةقرخ نم ةعطق 500 و رعشلا هج رس امةحرسملاو ٠

 00 مكسب رقاق راك كرا ا عرسه امو

 89م لس

 مدن اديد شةىذلاريسلا معي رمعسلا ولاشك » ميسقلك خا ار « دسألافو "ول ططسف

 دوبسلا ليقوة يرام انهلاعروسل ةو لد الا لاعنحرسسلاو حئارس لاو غلا قوف

 مكسات ارش لا وعاس الا قدس رو مادخل اود «ردا دنس اق

 لاطرح لكحل رسل ليلو وةحرس:لحاولا وهف لوشال ارم رسولا ريشا

 توسل ااهتحت ونس و فيصلا فسانل ااهتق لد هعساو لالخ ةحبودهحرسسلا ةشتحو لاكو

 ع رعاشلال اه ملاصاهلظو

 دراوا لال بدع وام د درانتاظناك رلاةحرمابف '

 تبنالو ظالاول ملا دقت رسل طكأللا وحجم اللا اوطم اعراب نسا

 عاعلا نزو ىلع“ الاوهلاقيوةحرسهن دحاورفصأز :هاادقالا املا هع الوتر
 مم مس سس سس اس سنس ل ل م م

 قيم عض هوم مسا اوه هلوق

 لافو توقان وىرهوملا
 نيشاابةح رشباومدلادحلا

 لالا و نيتمعلا مهحلاو

 هاما و "لن اللول 9

 ننزنانكل ءا دولا

 لىح قىرهول اوتوقأ
 ىعع» ما ررحواضبأ

 ىنادكهدراول_<الهلوق

 حرشوطضلا اذهب لصالا
 هلعاذ هرظطلاو سوماققلا

 درحو كاذو 2و ا دراول ل مال

0 
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 سن ة< 9 يك 00

 ١ مالا مشامنأدارأ دسعو لاق مكتدرافددعئالو مك راس ادعت ال

 0 وقوا ساما ىهةحراسااو فرصتا ىأ ل دعف هتفرص ىأهتلدعلاق

 م ه5 و نمىورسد#

 نيدلاخ لاك ةيسئاملاءاوسةحراسلاوراسلاو حرس هك رم عال رخ الا ثد دهسا ىو

 خرتسلاو ةعاملبا اضيأ ىشولاةد_>اولا ةبادإاةبراسلاو لاق م محغلاول الاةحراسلاٌةَسْح لوبلاراءفناحرسلاوهلوق

 اليسع 'يثقاضاذاو حرق نس و هسايتحا دعي لورلار ابنا ||| توكسونيلا تغب اذكرملا
 ءهاإ] سوماّقلاول_صالاب ءارلا
 اعلا لايت اص ريتدتع م رب 0
 0 : رج 0 لوا . نسملاث:دحهحراشدروأو

 السلا ليبصلا فا باور 03 ايوُكاذاهنعّتسرسو انها ةم_عناهلا ىلا

 ع 0 83 همس م " : .مع ع
 سيب تاجا ةعرافلا ثيدح فواح رسال نيس مهلا اعدلا فو لوس فيو اس : ءهب دإو و 0

 2 : 2 ومصمم هنأ عد

 عرس تاو ل .ةةأرملاةدالو تاه اذاو ل همسلا ردلا نين حرشسك ةعومد دما دخ اس لم[ ننتشن تاللاو

 نمي رمشلا ىنعيدمعناهلانز لسا ثد د هذمو هسايتحا دعي لوبلارارذا عب رمدلاوحريسلاو 92 نأ

22 
 لعفاو 8 نول بمستاخ ا كلا

 رد «م9و 0

 ع رباع تدار م لوقت الأ

 عم 8- | و6 هع

 520 ه < س و 2م و ءوو 2م 7” ه ع

 3 رسنلاو د نم م دل نجر 23 دشنأو حرت سيكل 2 سلا عمو

 اهقيلطتةرملا عب رو هتمرأ ذاذك ومما < يعزل 1 اعارس دا قالوسر كلايعرأ

 نيح هنمل.سأم دعت 8 دوصغملا قرغلا مدح رستو غالبلاو خسيلبتلا لثمحا رمسلا مسسالاو

 س 29

 ١ اه الظواع- 6 اليجاسارسّو هو رسولا ةفاحارم .قالطل !لحوزعهللاى و ةمئان6 5 نه للجد

 الاف بالنا قالطلا عب رص عمت ظافل ا ةثالثهذهفٌقار ةلاءاعمو ةأرملا 2

 امومارحلاوةّتلاو ةنئابلا لثماهريغبا منع تاركا امتأواك الطابع ورك نآركبأ اذا

 ىلعز دل ذا املا نما رمسلالثلا فو اتالطا بدرب هنأ ن علا عما يف قدي هناف اههشأ

 كاف طشملاليق لارا ارعشلا عب مس و فاعسالا ةلزنجمدنع كلذ ناف هسياق ل رلاةحاحءاضق

 حرسملاو لرملا هللاقيطشملا اللعن العلا نمدضعن صلو ه]محرت ةرعشلا مسلك :رهزالا
 رى :«٠

 لدخو ىرعى أب رعب سرذو كلل با ودلا هبف حرس ى ذلا رملا ميما تش 9 - ريما 7 ارسكب
 27 و و 2ك 8 ى وف ؟

 ىشعالال اق ةعنرسى أ اهريسق ةحرستمو حرسمق - 1

 دور



 5 (حرس) هاما فرح « نيتيلالصق
 م

 9و م ةثسو2 ص وور و 02

 مما [فو وركت 1 مهاب نوعديذا نيعلا ترقدق
 5و سوم عه

 اهحدس ؛ةيرقلا حسو بصخشىأ | حداسنالفو مه عرطت الف نكن نأ مها نمنوبلطب ىأ ١

 ماقأ اذا > حدرو ناكملاحدس نار ءالا نا ماق اناكملابحدس و هسح يملا اهعض و واق" ابطل

 هس -

 تيضرو اهجوزد_:عٌترظحاذا تحد وأما تحدي 50 ىرملاو ناكل

 تح حرس ماعثالا ن مجرما ماسي لالا رثسلاثنالا ماسلالاملا 4 دررنلا 0 رمل
 وو ض وم م مهو

 نيرون ىذدعم الوم ايماسأ اوهاهسر يو ساس ولا -ح رست ه مسالا

 7 9 م اه ©#ثمص و) صور همو سا

 2 معي رستو ميشا ومس ارتساث رح #3 امعئاو تت سيال ن أن امناكو

-_- 

 وهم 7و صم منوم .ِ وةمره #8 هو

 لاقو فال 0 ا او .رساّم>رسوا ماوه اوأهتوم را اوتسشالا ل0

 سن 9س هم

 اهتحرخ ا ىأ 15 فاك ترا لب نورس ن يخون وي رتن>ىلاهذ هلوقف مهلاونأ

 ىعسالو حراسلالاملا ٌرْسلاو و مااىلا ةادقلا ىتراذا هسفنلاملاحرسبو رمادا

 ةادغلاّتَح يلا :؛كءلعح راه لالا نمح رسل |ليقو حا َر مودي ىدغيامالا اح رسلان

 و همم مسن مو و وب 29

 ربرط دشنأو تودعىًأاحورممح رسأ ان |تحرسلاهب وعلا تحارو

 هم 0 87 سث صم و5 2-2 جهدءاةدص < و دم

 لج ا تاجحاش اح ورسستقرس 37 ةيحت كصصفتودغاذاو

 2-_- ع 2

 اهارس وت او اه دمت اش[ اسوس لوقو ىارلا لاملاّحٌرَسلاولاك

 .٠ و 2

 ميما فب حرس او ورس كلذ لكن م جبد دبحاوناكميفابقتلا ىسحاهاطرتسولل

 م 9م 7

 هلعرز زمآثددح ىو «حابسلكح ر راببلاداعاكا 5 هلوقهنموح راسملا هعجوح ريسلا

 لبق عااد خلان ؛ةيشاملاه سلاح ديت عضوملاوه دا و راسملاٌثالملقّلبا

 ىارملا ف حرمسنالو ىحلا نع بيغنالا مترثك ىلعدإلاناىأ نابل الا يَسو ماعطالا ةرثكبدفصت ظ

 ةدمعل ىشثو فض هي لزب نأ نمافو> اه واهنمان منافيضللب زقمل هئانغب" 0 رانا كلوةديعبلا

 ىفا مرام ةرثكل هل لق تناك ت>رساذاف اهكو ريل رتكسسولا تاني 0 ْ
) 2 

 عرمالَت دع اذااهنمح رس امدع-الىأ أاهحراسبزعي الر رحشيدحه نمو فاضاللاهكر ايم

 رضا حلاك رمسلا مهنيا وقللامسانوكيول بالا حرسسي ىذلا ىارالا مسا نوكيحراسااو
 هم وب

 دقوىناعللا لاق حرس الو و راو هام ىأةحئارالوٌدسحراسالامو عج امسهو صاشلاو

 لدم ةمودرد كحل !وهملع هللا ىلص دقن لوسرهبتكب تك ىفو مود ةهلام عم فنوك



 يل دي را ادا ا ا يا كاسم يبرز #0 7و "يي 91-6 3 .

 (حدس) 2 ءالناقرح *« نيسلالصف 8

 دشنأو لاس بضم ةنعطو ضرالا بور عمال عنو
 04 ص ة هد م <]

 قلاخلاوح والاورانالاوحاكسل اوهلاقءارغلا ىرهزالا لمامآلا رو لوا علم سم 4

 : رام ادور لظرؤتتنو فوكو ابواب كنار ةلا سا - اوءاوهلل

 نم مسن نولوقي نا ارصلا تعمسو ىرهزالا لاق ةناممةفازتكمألل سارق محلا ديدن لا

 لاك لابس اعرق وارشك. ال قست ناشي "رعاه لاقي نيعحابتلابو حسسلا بسلا

 نار دعاقمدعقاذا يل ثم حسمت لا ناصأو دالبلا كام تأ ايها موهو

 تاهو صص كر االغابعذار جالا 2 :رءوراذلاةضرع ل ١ ا

 هتحاسو هتبحانبىاهصصَسنالف لن لاقي كارعالا نب أ اق و قوقعو كا رسوئارتو

 2 عد م تت ”ه م 210

 هدلح ىاادس هس طوس امضي مام ىردًالودي ردنا لاك ةعسأو ميسم ضو و

 - ووب »هو تس
 ثدللال اكو ( و ى هال كءاعقإن روك دق ةوضرالا ىلعدكطس و يذلا كعذحدسلا (عس)

 ص رالاوح .و ىلع مثلا كءاصخإن روكندق :وضرالا ه>وىلعاد ودممن اودملاكذحدلا

 ةيحلا فصيرصتلاوبأ لاقت ةحود لا ةةوامملاد ,رقل وادم
 959 هو و ده ا 85 22ج و 2

 .اطودسوأةماهلاحدشم 3 هودصع ب 3 احوبنلا ةيللاهيفذدخأب

 حدسو هه-تثاامودمو طملاشب اك الاددمفءاطلا تلدب ا دححاو رم 1 ثلاوع سلا ىرهزالا لاك

 لاق وأ هلق حداسوال د نوكين أ اماوةغل نوكي نأ ماغ اهسلطَسك اهشانأ أح ا

 2 و 7 -<

 حداس تاب دنع بغي لا #3 هل رى .ٌنوُساولارثك ادقو بيؤذولأ

 0 - 7 2ةه-7-

 ةحداسلاو هدلط يك ا دسوح ود سم ءوهفهح دس بو ىعس عمى هنال ىتدس رثك ]أ أَقلَع و

 عرمصلاحدسلاو هيلجر حب زفو قلتسسا ل جرلا حدس اوء لك عرضت ى ا ةديدشلا ةباصسلا
 حود وهف حدستافهحدس لوقت ا ا ] ال

 ريهزب شادخلاق حيدَسَو

 م ه)2و تس وة 7

 متاهفار نأ ةنسآلا كرز #* محملا كلارألا نب

 وو َ مو تيدر

 تايوكرف' سن سالا تراصممالا 4لاقف نيتملا نيسشلاو ءاملامهخد ثةلضفملاهاورو

 و

 1 الا لوقيو مهخد_نديور نم بع ىعمالا ناكومهحدس وهام !سؤرلا خدت

 تينيلا اًدهلقو هلعطقالامكاذوخوأ ادوعو انيودو رع نوك, كلذاغ خدمت
 -.. . 0 00 .٠ .٠

 1 مصسسس يسم ميم م ص مصممو ع ميسا تس مم جم وجو ميج صسع صو صج رو صدم د حج جس وع مسمي يسلم

 دق .

 1107373 هع



 م (مضس) ءاننا نفرح * نيسلالصف

 معه يي ء

 خور الءلقع ا !لافو نيسلا مضل م

 لاق بسلا لعةبخالا"اهريخحاسو استوعب ..منا ىذلاوهو ممم حاس منيع

 ماه -
.9 

 نامه“ حاصشو حام غوأسش هيف عدت "الف ب رعلا لوق هنأ ميول ىرهزالا

 ةم ره نبا تف ىوراذكو لاشرو روك ريزعلا علا نمةريخالا
 هم تى -و 6.

 اساجلا ىذهو قاتلا ىذه م #3 :وُسَعلا طبشعي نترصبو

 898 سان

 | ريب نلاثددحىفو يلعث اهاكحاضيأ حاصتس اش ل بق دقو مضلاو رسكلا, حاصَتلاوٌحاَحتلاو

 ان صدم ) مس .ِء

 َح حاسم لو مانعج وشو ةحاسم ىو ريو ائمة كتم ةاشك 11 تاس مم نم ىلع نوه امندلاو

 م و

 ةنيممأح انبنر وز ىلع تر ع نما نبا ث راد قو كلاس تلا ا

 و

 نيسان سد ا نيل ادن قلت وخسإبا 00

 م ص و ده وسو

 بملأ رك ةيااصمو ل هحو ىلع ىرحا ذا ا مسا تسال

 و هم 2و »ه س دك سو س

 لاسعولا واما مح نو ضال ادب رش ني ا ومسك رطمو عومذلل

 راهنلا اولم لوما مضيف الءامص“ هللا نع ثيدحلا ىف اوبصنا ىأ مسنموهذاك ”رعريعبلا طيإ مَسْناو

 انين رار وقابل انس ايلةادعأ

 هئاطع ل نعدباك انههنيملاو ردصملا عني ونتلاءاصم ىئالم هللا اورؤوءالطيك

 حايتمالا انت ال اوءاتتسالا اهيا نيعلكا اهلعذ اهعفانمد ركل الالااهنم وو

 نأب اروصمم راهتلاو ل بللاو عاسنالا وزاىلاق ب رط ىلعءاطعلةعَم 0 الاىفامنالنيملا يدب

 0 1 نافيملعرف مااا 3 : ؟نيح ةماسأللاك 5 اركب ىلأ !|تيد>حىفو فراظلأ ىلع

 25ظ 3 - 2 ماعاس -

 و رو ع ةع ق8 ا 2 مو 2 عراب 3 : كب ص .داوج مب ارمسكي حسم را ردو تدانريغ نم ةعفد ءالبل امهلعمشت أ |

 سس لو بردلاه ١ اريثك ا عباتتمايصهصاصم هصست هريغو“ را :وهيامصتاةع ةرساخك ةرطملارهيشامص

 8ساص تح ني يالا نا سا هم هع 2

 رقم رحب ىيرزتلا مسك يف تعصر ةمصلا

 ل ا و ومع ا

 عياتنمبصنم م«فاحو ىونلاوهورقلا م ربى رولا سك قادع عيون ْ
| 

 رميهم عمدو حم فل 57 رذدعت ن هن متدجص الا رز ريع افي

1 
١| 

 إ
 وه سور 8م نس ه سو“ 6 ىو< ه مدع هو هثود 28 هه مدمس أ

 و و 042 2 ||

 ( برعلا ناسا --225)



 (مع#) ءاذلا ف رح هع نيسلا لصف 0

 2# قف -و د وهمس م12

 مص اهني ةسرغلاة آر لاو # ليس :رفدورمشح نذا اهل

 ىربنبالاق همي رغلاة ارك دخو تبة[ قلل نيل عاد ذاشتبلااذهىرقزالادزوأو

 وَ

 اهانيسواهب عب نمىلسا كلذءاسنفدختالف اه موقف حزنت ىتلا ى موةسر هلا انه صد

 نماهيف هركنياماهيف ىرت ىلا اهم رمل ةجاتشىسهف ءوكخو بيع نم هح الا ىلا حاتحتام
 ٠ 3 كنا ٠ 51 نهد. ضل -

 ىرهزالا هس رغااةارك ددو تسلا ىفةروهشملا ةءاوزلاولاق 0 ا اركاهاز

 و 985 ع 08 و هاك 7و اة 72 ده.

 اذا تديسو تآدهسو تدرسو تميعمو ترسو 0 يندد تمص لاقي ردا اونثاافو

 حج د 31 52و

 هس نع الخلاب 0 0 قسيت 0-7

 ئآ

 وو 5 9

 4 حولا ىلعواذ ةوانه مه د ناو وبلال نأ هس أنا

 لائم ىلع تءاح ىأ ارداصملا نمهنا ىألهف هل نكمل تاو وردا وسلاكوش نسحلاو:أ لاق

 يرام ارسم نال بكرل اهب هدير ول ا ةعسطل اوةصتلا ةدكدأ ادسعولأ 1 لوعفم

52 

 دسعونأ لاقى رهزالا لدتعملا رسل لاسرلان ميصتألاودبكرفولا لا سيب راجت

 فحاول اعر ولاقت عضو ةسماجلا ت صمثنلاا نسسلالد_ةملاَو 1ك مصتألا
 هو 2 .

 ادق وفعلا ٠ نك جامومالاو امراة ل الأ . نمسا دزالاود الك صشم

- 

 9 م © سس 935 5

 هللا ىذر ىلعل هتلاه ةدشن اع كضيقرس يبان رس مرهه ايسلالشملا

 عصمة تكلمهلب احآف مالك اهلك مث اني دوش م د1 نفانل |ىلع للا مول «اه-هنع
 2 ل مق < -ءو وه 2 ةنمدل 2وسمب جم ه ”هو مع

 ةشدملا ىلا زاهملا نسحأب كلذددنعاد؛ :زهخ وفعل |نسحأ ولمس تردقو نس أف ترغظ ىأ

 سد عه

 لبسىأ مصحف تلاساذ انا دو ل 3 تا درق ىذا و 41 وك الانا اسي اهلاقو

 ماطقو ماذح ل _ثمءاحلا كبة ةأرملا مسا حاصتو لجر مسا ع مصسمو قفراو كظافلأ

 2و

 لاق جبري فب نم ىشو
 هم م اى 7

 يح ىدنعنيدلااذهسيحدق »* ا حاكنلا نمت * راس امس

 امم سمس 2

 | 0 وادل محتال اول معىفتناكىرهزالا لاق

 اشيا (عحس) دوه ششي سا بوه رولسس
 لاقو ا يصوم 7 :رغلاوةاشلا

000 0 22 ١ 

 ياللا



 ب. (مهس) . ءاكلاق رح ىو نيسلا لصف

 ص رك ع

 حامسلاك جراسا داعاذا #3 طعم اسمو حاسم 8

 متفاعل ىرهوللا ى ىعيرك ذي) ىربثنالاك دل اباهاوزتملكلااةذعق قنا :وبأ ىو

 عانلاهضو ريما, ةيهسلا ىهةددبعوب لاف فرصصتل هيف عقو ىتلا ىهودولحلا نم بايثلا هو

 ىقذهلا كلاملوةب هلوقةحص ىلءةدسعو ادهش ساودوس أ ءاسك ةصسل امغاوٌكلذ ىف طاغو

 ل * هيا 0

 ١ حاش روت فدازلا بحو 3 انستا ذا رك نام '

 دقوتابنلا مدع ىف دواخلاب تبدج ا ملاههيشفلاو ءالااهيلا حرمت ىلا عضاوملاحراسملاو

 ٠ ءاحلابىهوتمساهتدحاودولبنم بايثحابسلاو هبر وصأم مينا ميس ة جرت فهدمنبارك ذ د

 ٠ || هانرك ذاك مج اداهاور و ةملكلا هذهفدةدسعابأ نا ةجرتلاهذهىفلاهدقاضيأهنا ىلع ىلعأ

 القدح ون روكد نأالا مهللا هدق عف و هنأةدسع كأن ءهتن كا عما ذفهع وقول !نموافن ا[

 ةددسع ىاال هتئطقدنعةج ركل اهذهىفاضي ا هرك ذ,ناهمف القت دحو قلدنا هلع نعد ناكودمف

 « و ِء ا 0 ا
 لاق دش ى وقءابلارمعسمءاسكو رعولا داقتالاو ةمتلا نماضت اوه مل فصعتلا ىلا هتثدسن و

 95 1 رو سس 5 ,. ةةص ع و

 دشن ا ودواج نم نامصلل صقءاملا:حامسل اره لاكو ضرعملا اضي أءايلامعسملا 1
 تأ < و ه - -ٍ "ا

 حابسلا خس دنهلا ىراوج اهنعتارهملادئاوزتءاك
 و 5 ىب

 مف ةحوم_سو نطقلان هم ةعطقلاةّ-كلاودوسأءاسكف مدباونيسلا مضي حلا امو لاق

 علا قو فديلاكو تائرعيداولاقيوءار ديل اقوا

 وه 19 د ع -ٍ

 بكب نه نحردعو آتيبلاىلا 3 00 موا نامعلن راو

 5 ص 5
 ل -

 اجب حم ا اوما ل_هلق ليو 058 ع ع وذ نا باش للا بلق 0 ُُط 75 ها -- 10 | ىلا
 - من2 6 0 و

 ايتو امهم أمل بمر ل الف ىّدملاسقي ءاهريغب هيلا ١ كلذكو بسم هدد اهمو

 ا
 ايكناع لاّتَعلا لعمءادجأ أ رحم هنعدتلا ى هر ىللءثددحفدروو هسا

 تايم لاو امصسشنسمت توملاىلا

 مه س ريس ب و تس

 ريك ذنوب سعود لاجرلا نا 35 اً ةيشما ماو

 ا” يع 0 لا مه

سحىأ مسا نو مصأهجووايط هك اع .الوديشم ف لدي نوح ورل ذل
 ن

 د همر اودلاو لر دعم



 نضل ل
 11 م ملا

/ 4: / 

 (مبش) ' ءاملا فرح ه نيلالصق نك

 رثلاةال_صنوصصت نيو ءاشعلاو برغملا نو .ةنيحءارغلا لاعتو نيتقولا نيذه ىف ةالصلاب

 الولف لجو زع هلوتو لدوىأراكبال الاوىشعلاب حسو هلوقو لوألا تو رهظت نحو رصصعلا امشعو

 تنآالا هلال توا ن طب كا هنال كل ذاغا لءقو كلذ لبق نيلصملا نمدا اأن يتم ن مناك هنأ

 عيستلا ىَرجن ا لاقيت اراهلاو ]بلا نوكس لوقو نيملاطلا 0 ىلا كناكس

 دونت ىأتوصلالو مكل لك ةوقف قم :سقنلا ن ءاناعْشيال انما ىرمك مهيف

 عضو د هللا هيزتت ”وتمفلا ءاشينأالاد-أ اءاشدال ا :رارقالا يف ا سلاف و

 هنالصنمىأ هته نمتالفغ قلاش لف هلفانلاو ع وطتلاٌةالصوماعدلا همها ءاجنتالا

 امئاوريثالانبا لاقت ءوس لكن مههيزنتو هللا ميظعت ميدستلا نالاصبستةال#لا تممستةهلفانلا

 ضئارغلا فتاصدستلا نال مدسنتلا ىن_عمىفةضيرفلا اتكراشناو ةحّلاب هافانا تصخ

 دقوةمجاورغام ف راكصذالاوتاصيستلاك هل فانا منال ة هس لفانلا ةالصل لمةفلفاون

 انلزناذا اك اهنمو:هلفانىةس مهعم مكن الصاواعجا اهنخ اريثك ثي دحلا ىفةصسلا رك ذرركت

 ةالصلابم_عماقها عماوناك مم عع ىصضلاةال_صدارأ لاحرلا لك ىح بسال الزم

 1 ذلا نمعوطتل اةَصملا واناسحاواهباقفرلا جلا او ريولاح لاا حا ىلا

 ديعمتلاود.مهلاك ازاجرك ذا عاونأ نمهريغىلع مدستلا قلد دقوريثالا نبا لاق ةالسصلاو

 دقو مونللاارنىأ الي وطاسراهنلا ىفكلناىلاعت لوقف سقو هلالجمقلاةمسو اههربغو

 ست لاعت هلوقى هدوطغنب بقلملا ةفرعنبا لاقو هسفن مونلااضيأ جلا ول الار مسلا ن 3

 هللا ىعم نمو لاك هسسفنهيىممامريسغب ةسيعستلا نع ههئتؤ هئابمسأب هصس أ ميظعلا كير ما
 هواهعأ تناك ذا اهبل جبس هئامسأ : هأعد نم 0 وهن :امسأ قدمو هذه سفن هب ىمءامريغيىلاعت

 هسفناهمبقصو ىلا هن اقص ىف اهيهوعداف سل اءاص-الاهننو ىل اعت قنا لاحت ا اصوأو هل نادم

 هيلعهللا ىلصهننالوسرنعىكورو هبا اونهق.طوهحدفومعاطأ دف هئاممعأب هنئااعد نم لكو

 هللان محد هيل بحاح ؟س دلو شح اولا موسكو هننا مريع أ دسح أ ام لانا سو
 2 ,: 5 5 ع 7

 اساسا صلو ضرالا ىف راشتالاوبلعتلا ميلا ٌبوكسل ا اضد أ ميسلاو ىلاعت
2 

3 

 | ع واسملا دو دص

- 

 ظ دس اوقا 1
 0 ا 32211



 ما 0 م ءاللا رح « نيسلالدف

 امتاهي ومسلا#ى هامىردأ الو ناكحمذهز اخ هتضةنافلاق مضلا اهيف هيلع عجم ا ىفاعلأا
 هو ىك توك د

 تاق 0 .نال ناصسةلزنج سدلفحورلاو كت الملا بر سو دقح وسم عاوق

 1 «ه تام« س و,
 ركام دعم هلا ىلعوطخ هن اكمراهطا ٌلورتملا لءفاارامكا ىلع“ بمتخايواقا موش

 ه<

 ادتبلاراعشا لعق هعفزامأة كلف ئمر هفانع قوهتزك دواس ل ارسلان

 قر ا .نرعلامالك فسدلو دع أو لاك بص امراوظا 'لرتكع فريامراهظا 1

 دى شوو ىد-و ماس
 اهدازحورذدة ود ىثف ردلل مهأوقوهورخاف رحو نيلململا نيمسالا نيد هرب غلو أ مضي

 سا مح

 ع و

 باعت لاوو عارك كلذ ىور سودقو حو .. عاد اخف دقولاهّجورثولاقف هدي

 0 وو راك ا يفمضلا نق سودا, وبلالا قالا حوتفموهف لو ىلع مسا للك :

 0 تءامسالارثاسو ىرهزالا لاق ىرهولبا لوقاذهتدحاوبلوهثمالكلا ىف سب

 شم 2-2. لاس
 ةمش نمامهوالامعت_سارثك أ مشلاو سيف ام.يفهتفلاواويبشاموروبقو دوو دوف

 لاهو هموظعو هلالوهراوفأءابلاو ني_سلا مضيدهنلا هجوٌتامعسو هيزيتلا امهيدارح اوةغلامملا

 انيرمجو ٌتاصسانسقرح”الاهدح ؟نمانوفدولا اخ نيعس شرعلا تودعتتنا ماسلا هيلع ل

 الا راج اها رخآثدد>ىفو ههجوروتههجوٌتاصس ل عمنا لاق نيعلابحاصهاور

 ىفىهوهتمظعو هلالجهقاهجو تاع هرصبهكردأئث لك ههدبو تاس تقرسآل هفشكو

 هجولا نسا تيأراذا كنال هسا تهجولا ٌتاصس ل ءقو ههجوءاوض لبق وةحتست عجب لصالا

 نيب ضرتعم مالك هه و تا هس لقوههحو ناس ىث هلهيزنتءانعملسقو هنا ناصستاق

 لكدقت تاس تق رسال لاه ناكف ءرضدفكردأ نعلق تقرح الا هتك و ئ؟لو علال |

 نا هلك اذه نم برقأو لاه ف نملك هتلاذابعلاو لتقل دلبلك أ ل خ دو لونا هرمصب أى
 ا و ا ءااةتءارازن نمي شكتناول خللا

 و وم 0 6 ُءَم

 تاحسلالاقن وىلاعت و هلاصتسلا ىلا ملاك ل لسا عطقن 0 و اًممدن ىلع ىموم

 مدستلا نوكي دقوةداوم هلك ىهوهيبستاببعبسمادُعي ىتل تارا هَل اودودسلا عضاوم
 مده -0ه7 مي وص س

 دعباصس نيلجرَدلَح فعهتلاىذررعنأىورو ىدس تضف لو :ردارتالسا ل

 ىذعالا لاق املصى ًارصعلا

 81 7-1 - 38 2 2 م همم

 اديعاقهللاوناطمشلا دمعتالو « ييتلاو تامشعلا نيد ىلع ميسو
- 

 إم 3 0 9 - -

 مهرهأب نوعيصن نحو نو...« نحهتلا اسف هلوقرسفهلعوءاسماوحابصاانةالصلا عب

 ل_-ةنلارخ 1 ىفرحو هلوق

 هش نع سوداقلا حراش

 ىناي هللا نءىرهفلا ىحلاق
 مهاوقىنيستغللا هرداونىف

 ةرايعوملا امي خفلاو هلوق

 ءاعدلا ثدد_-شىو ةباهنلا

0 

 ا.هيفعفلا و مضلاو حفل جحفلاب

 هيزتمل امهمدار او هلوقىلا

 هعيعصم ينك



 (خس) هاما فرت « نيسلالسف م

 ]| اىسا هنوك هةيرعتونونل اوفلالاةدابزو في رعتلا هفرص عنشما انا ىربْنبا لاو ثننأتلا

 ةنونمناضسرعشلا ءاجد قول اه ق َرفدلل لعممسا تام لوزنلل لءمس ءالازتن أك ةءاربللا لع

 او قدوُبا بم انلمقو 3 هادو عينا كس مدئاصس ةيمألاوةركن

 5 ' ١ نام عتسادار مو ناعم زهلاؤاولا نول ناصح نيا لاكو

 معدقلكلب ,زنتلا ىفو هللا ناصسلاه لح 'جرلا يبو فرعصلا نم عنمت هل ءامهالكو نونلاوفلالاو
 ست همة مو سوق عم

 0 جيل تماس 35 3 نم نعحرتساو نصيس 3 ةيورلاق هصخستو هن الص

 و

 اكهدست هللا تحس ماا ف 1 0 كنا كومو 5 1

. - 928 

 وبن ثوهقفتال نكلو هدم ميسيالا 1 0 لد تا اوعبلا

 جيستلان م ٍنابلار د للا ر رصناو مدمج هلل قلخام لكنا لبق قدما وأ لاك

 عيستن روك نأر اج 200 ىهقفنال كل و 0 و نيكرشملل باطلا اده ىلع اوكمف

 ىئءدم_+ي ميسبالا ئثنمناو عوق ل ار لاقاندلامالا هنم قال لع هينا جءايشالا هذه
 اهيأوكتكلوءاوسآلا نما ريم ميكح هقلاش ناوهقل البو رع هللا تأ ل ل دهمفوالا ةياد نمام

 نيذاانالئثب اذه سدا اوودءاوألاق تيران نه نتن تارا روهةذ:الرافكححلا

 نواه ف.كفنييفنمو ضرالاوءامسلا ٌقلاخو ى-ةلاخهننان ان َرةماوناك اذ جباويطوخ

 ل 0 ا واذلاهده عيسننأ ىلع كا دبات :وىرهزالا لاف اه.نوف ةراعم مو ةقاخلا

 الو لالالا كرا ملاد وادعم يس و وأ ىنعم و ريطلا او هعم ى وألامحانلامعلل ل .و ل

 رت اىلاعتدل اوقكلذكواهلادسعتإلا ب وأتلا»لابعلا لج و زء هلا رعأ نءمنوكس,نأزو ٍْإ

 رمش | لادم او ءؤصلاو ريشلاو رمشلاو ضرالا فرم هو تاومسلا ىفنم هلد_كسب هلل انأ

 هّدفنالاك اهنءاههممنالاهقلاجناهتمتدامعت انوا اهذ_هدوجسفس انلا نمريثكو 9 اودلاو

 ناوءاملاهنم جبر ْضفقةَياملاهنمتاورا مالا هنمرسمس|مل راخلا نِمٌناوهلوق كاذكو اهصيست

 ظ اماعأاعن مون نحفكلذاخف رعبلو هتيشخ نماهط موش هلل م-عدق وهلل اةمشخن 1 كماماوتو

 ح '0 لالخ .وزعهللاتاذنصنمو اهدُك ةيفيك نلفت لعن مانماهفأب 2 الاى و
00 

 لاقو رهاطلا لمقو كَرابمْلا سودقلاوءو<لكنعم كي ىذلاح وسلا قدساون لاق رولا

 ىو مك قت و عسو 6, تود و
 لاق سودقح وسلا وسدقي و مهبل ل جوز عطا ةقسص ند سودقح ومس هديمسسنب |

 1010107012227 1927677 الا ب70700 قس اطل اهلا ايا الطل 7 0306: ت ت0 سس حار اطتتتكدتم ص جوع هح

 ىئاسعللا



 4 .(مجس)  ءاحلافرب « نيسلالسف
 مس ا

222225522011111 

 ا كللوش ءا ارثاالاقو ليلاس جلا وكب ريالا باهي اغار

 ىارعالان بالاقو تا 3 م ىد١اوأل اق كد او-ىضة:امراهنلا يف

 سم و -.

 حيرفلانيالأف ناديالل اه ةذعو ةحاردار اك سأرق 9 نمو امشاعمو ابار 0 انعفاكسأرق نم

 90 ه2

 ىلا.تهلوقهنمواهيف تدعام اذااهيفٌتَْسو ضرالا فتك سلوى 0 ا

 س 35 ةءومص سد .

 هل اوقكلذكو لقد نم لعند اهقص وهال عسل لقي ل ونورك ى ان وعسل نان زكم و

 اكسءاملا ف ماس ا بسس تاك اط_س اهيف بهذتى ا أنآقلا مجسم ولا ىهاعستاحياس او

 ىشعالا لاقو اص ”ىردلا فهي ديد ل خلا نم ماسلا كلذكو

 صاضة ع مىذ 32 اسو 03 قمح بط نم 0

 ا ثاحا الباي تاب سنا لاول وزع وق ا
- 

 ةاوشلا كتر 0 2 الاالمقو“ ةلوهس حرت نان موملاحاورأ ااه القول كنا تاق اسلاو

 هي زاتلا حدستل اوهفرتك ًااذا مالكلا فم واو يفر ةحاذا ضرالا ىف عوبربلا ميسو ضرالاو

 ناهلئشإ الام لكن عىللاعت هنا هب زنت لقوداولاو ةسحاصلاع نمهش ايزنت هانعمدلا اناهسسو

 5 83وس

 هله زنئأ هلاصتستهق !تمسلو وقت :هلاكدست 7 ىب_عم ىلع ل عف ع ظطومقهناه.صاولاف فصوب

 ىذلا تاصسلاعت هلوقفحاجزلا لاك و مسوءهملعهللا ىلض ىلا نعىو ركلدكو لاف اهيزت

 هللا هب زتتةغللا فن اصسولاع اصدست هللا مسأ ىءملاردصملا لع بوصنم لاق الياءدبعنى ني

 ى 700 رل..ثنبالاق ءوشلا نعل -توزع
 21067 8 ءوم

 3 راسه دعي انعم عاج ومتعاط فكما اوهملا ةعرسسلااهلل !ناحسلاقو هتعرسىف بسب سرفلا

 هللاناعسناباطخلاو أ معزدب وسسلاف تضو ًادنوأ كب رشوأ لم دا نوكين أن عىل اعتز

 ءوس لكن مب را. هنأ ىأ كداصس هلوقل قو ٌةءاربوسلا نم هللا يربى هلا ريد را

 هللا ناكس نع هملعىلاعتدتنا ناوضراملعلأساوكلا نبانا ءدانسا:ىرهزالا كور كئربأو

 لوقنا مءزومنم ترتاذا اذكن مّتاصنس لوقت برعلاو اهب ىدوأفءسغنلهتلااهيضرملك لاقف

 : اًضيأ ةءازبلا عمى ىدعالا
 0 >2 9-0 و ع

 زغافلاٌةَمَعاَءنَمَناصس هه: هرمق: قءاحامللوقأ
 ةركس كاك و لذا ةفرعمناص »نا ىلع لدتسا اذهبو دمعت هددست كازكص و هنمكءارب أ

 هسا 5 و .٠ 0 ايل .٠ .٠ .٠ 9 - .٠ .٠

 همدشد فوة فرعمهنال نوب لامع و لافرغفيذاه هنأ ااضدأ تدبلا اده عمو فرصنال



 (منس) ١ ءالافزح + نيسلاو ىلزلالص5 24
 هب

 ش حز وىناقملثم نعحاز #3 هلامقو ألم .هللا موقيول

7 0 9 52 3 

 وهحار وءاحوهعضوم نعهغازأ هحازأواحوزءوشلاحازوان ايس ةماعلا

7 

 دشنأ و نلعت نءباهذلا حلاو رلاودعا» 5 امبور لجرلا حاذو خود

 حاولا نمت وهن اهم :واابماسفلا
 < ص 356 ّئع 4 9 همص © م وه م27  ىث)

 هحاراوهن>زاودعاسو بهدحاز اوان هرواحوب ,زواحوبرواكت عب زيئثلاحاذ (خن)

 ىقعألا لاهو عير وهو اف نعت دقلوقتئنلا بهذ لا يذهتلا ىفو هريغ

 مس ووو 3 هو < هع

 اهَلابرْتْنَس دير مهاباو #3 امم“ تعش سل رلدراو

 ا فهد

 [هلاز هانز زاد لامر را »ع تحض ةانملع نع ملفات ازد

 0 لأر عجلان رااواهب 7 ,رلاو ماعنلادب :رلاواهدالو ؟ثدّشلاوانه_ءطىئانأنه هلوةىربْنبا

 هاضقرمالاحازأ اوبهدول ازىألطابلا نع حاز كلامنءسعكث يدحىفو ماعنلا حرف

 مود 2” نوح ممم # 8

 لحرو ةحامسو نا )ج ( «(نيسا الصف

 مس ىك

 2 انهما !لعش كار ءالاناامأو زي> اسءوقن ءحانسوءاصس موق ن مح وسو 2 أس

 رعاشاال اوقرسفهبو

 و م6 )مرهم

 بويكا ةكشاوملا هيف 3 هيفءاجسلا و

 تسلل نم بوك اواهريس ىف ةداملا يك * او اون ارسل انهءاملا «لو 2 اسعجءاكلا لاق

 لأك | ازعاج ترابا لا ل نيح ةثمفسلا لم ةتانلا لعحريسلا ف

 #ة سال ١

 موعام "اكن اتم رسما ف 3 اهرطسملا َقوفَبْذلا لاو هيما

 17 ل ى 9 3 88 - 0

 ىشو فو حبامنالل بلا عاود أودريس ىف هيد مص خاسوع وبسس ر فوه زب سرفلا سو

 مهل أوقنموهريثالانبا لاق ةكس لاقي سس رف ىلعر دي موب ناكنأ دادقما ث؛دحىفو ةيلاعةفص

 بلعت هد ثنأ هلوقو ى ربا فادية حنا عام سيف

 وم #س تد ةهدوؤ وع

 َّح عض و هفكللوذتلمنيعلاو 3 - ءةنامالا قل دق
 اهنا[ امون اودب دوا د :تدح ورقات كلذ ااحم لامن

 اهازفدق نعي افاالب وطاراهلا فكلنا ىلاعت هلوقو عاقل علوا اروح ترباذ

 وه ّحّوملا لاق الب , وطارلةدمةدسعو لاهو موةللاغار ةءانعم ثدللا لافو اريستون وط

 غار "7-05



 1 (حوز) ءالافرح « ىازلال سف

 | لاق نارى أ نعل بمن ناركذو ىرءامللا »اذن نانا ف الثيل بص قلعت ىلعةلك ىهولاق
 ع . - ٠ و

 فاعلا لاكدنا ى ىلارعالان با نع باعث ىورو لسا تدحاو عاصقلا باي تاحلسلزلا 5-5 ٌّ --7 7 00 ا

 قنا بلارت مضل 1 كرعزالا ( فن قبب لاو واهعج ىف:دازلافذ-راكلا ||

 لاجزلا نمو لا و او ميل لغو مملاب ارهسصتقلا لق وفقدعضاا لاج راو ع ا خر

 / رمثدتتاو يري عيت

 ظ 7 هلا ني راع 5 نبدا

 3 لاول نيسان لا ونت 2. مولا مدل قابس

 0 ربة انة سنسما لاو ًالعف دبل الب زاغلا او لهاكسلاك مس الملا

 ملأ ىلع ةيلهاجلا ىف دملاب شقي ناكر ئاطّام لاوحاجا وهامنا لاق ل سا و
 82 مع

 ا هذ يلمع وترئار دوك انت دملادبارم ضعيف طقسي ناك ل .قوأسسش لوقف

 لاق تامالا هه نم

 هدو ىو ءءو
 ساهل رتب 95 ورع ما تصد هعلا لعأ

 لتقاذا جرا حرر هدم ىصل اذ خأرهنا لوقت بارعالا تناكرث اطخام لاى 7

 ةعرشس لا لجرلا برش اذار (غ) ىلا ذخر ىذلار نا نوهت ا

 ةرههَس رشاذا اهمال تلا . ثرملا برعلا نم ىاعسو ىر 000 3 ”نالاوهفتغاسإ
 رعاعوإ 9 ومهم -د-

 ثددحفؤو هعفداتر همن نر هر ونبدوأ هلماعمىفاناسنا قداضاذا ل_>رلا غرو 10 ادعي

 دال اان ؟لاتفَّسثأامت تاقفؤنعلا لب 0 2 رة نئاسسلا نين ج رلاد_.علاداز

 لوع *و هلادقاو صخشلا از هم موب ديري اين مزامىردأاللاك ةيقرلاوذ

 8 مد 2 وء

 ضرع وحد تعج احلا وهىل#قو د ةدوئذلا ٍباهْذعر :رسوهو مذ | ومالا رن وكن نأ

 *« )ن6

 بيرغلاوبأ لاك هرْذكقوفهسفننا الا عْدرومالكلا ىلا لاو

 8 برص ع

 رديه نمد اعلا 5 3 ا

 وق

 تدذهتلا (عمذ) بطلاب ويا عتؤفاكللا رلاود دما قوفمالكلاف غرتلاو

 ءابلانًعازوحازرمث نالورلا حو دلاو تقرفتاذا اهعمبحْورلا لاقي ولبالاقيرشت حول

 حوبزلا دنا داز )2

 ةعدرسلا ةقانلالوسرك

 ل0
 هأ ةحدامملا ةختازملا و

 هريفتم تكا ددسل لوقهنمو ىتناذا دحاو ىععءاخلاو
 لمس

 )ث نرعلاناسأ ةن ؟4هز :



 كلذك ةحللز ةزيخو هاوق

 مسا فيفلتا لسلزلاو
 قيوعلاريغلا ىداولاو

 ني_تمضنىأ منلاو لوقو

 اهعج نمةدانزلاتفد_د

 75 - ما قأيسأك

 (مذز " هشافرخا# ىازلاو ءارالمن د

 حبي رلارك ذثيدحلا فو بسنلالودعم ذا شع ل 2 را ا!بسنلادلب "اك رأوءاحرأو

 |ءأهقاوحورؤشيك دقو داولاهلصأو جا

 حرر رافد ةفّةنملا ل [ثداورانل ان نءحزحز : نفلاصتهتنانلاك 2| عياد )

 02000 ا 2و ع ف لا و 201 سدث

 هعفدح :حزاقه_-:حزواءزهحر هحرو ل2 مداره رعوشل اَحّرو دعنو ى ىأ

 و ا

 ةمرلاوذ لاه هنمةدعات ااا ى : ه-فهعضطوم نعواغو

 رانلا نعى نحر بنالارفاغو * امر ومع مدجن حو رلا سباق

 ١ هلصأو لدعملا بان د مل لا رمال هنمدع ىأ كلذ نعحررب و هلاقبو

 لاشهئمو « لحيوانات ل لس نع حاز * دسللوقهتتمولا رغاناذاعب 7ك نم

 : قو حوذلا كاذكحوديد_كا قو -!اودو جودا نمذوخ ا موه ل .ةواهتحرأو هتلعٌبحاز

 ١ من ءماس ى احرز ام وُحنيعسرانلا نعد هسورمقا يبس فام هولماصنمثيدملا
8 

 تضقن ا دقق فد ٠ رخ مالك هنالة نس نيعبسف عطعت ةقفاسمراتلا٠ نءمدعأب نعي هتنودعاب و

 تحررت نم هْغاَ ةد_هبهرضحا طدرصنيناماس أ لاق هنأ“ ىلع داهح ةيموهينس

 مرر م 8 ل 95 ىرع

 ماك لرعفل هل دوب |نمغرفادان ناك ىلع نب ن سلا ثد د هنمو عخبالا# ًارفدكف تصرتو

 م هَ
 1 حازحزلاو مالكلا ىلع كلذ نعهتمحت ديرأ ناو ىأ حزب ناو سنا علطت تح

 «ه- 2

 ملا نئمامءاانهع املا نوك نأزو< دقو #37 حاز رابو هواري دعو 2 لاف عضوم

 12 و ةءو2< © ص و سب نس

 ع هحرز (عمنإا دبحاأو ىدعتزحزةنو ناكمللان متو ياودمابنلاىأ

 ارز عجاوةطسبنماُةْك لال قو ةريغصلا ةمبارلا حولا تعب سدلديرد نبا لاكن هن هل

 ةمرلاوذ لاك - ًارءاملاٌك سعال ملذات نوح ءاززلالستزا

 حوا ااا لالا ارا ثيصتتاماذا اهيل[ فاجر
 هولا تاكرخلا وُطبشنلاٌحاَررلا فار ءالانءاىرغزالا هركذ نأب_ىواهلثمروازآاو لاق و مم

 سم مج مو ص

 عارك نع توصاشزدرقلا مقزءدس نبا (عن) رهو للان من ,ةعورمسلا لثم

 َ ْن ماللاو كلذك هَل حو همعطت هد رار كرولا طابا (ن)

 لاك رعقلاة ب رقليقواهلر قال ٌةطسدنم ىأ هَل ةعصقكل وق
 هم 5< س5 , 11-1 سل 6و

 سلف, ساب قولا ف تدخأ 3 سلات ار 1 د سام عاصقباز ءأح تمت

- 



3 
3 

8 

 ل
4 
3-4 

 ١ ل لوتو فورعم دن 2

 <46 (عبد) اللا قرح »* ءارلا لصف

 وة سمس 8 س

 رواه عار ,ةارس ىلع #3 روكا ب باو ىاسنأ تلاع

 هو
 د ناب راو يس اراوشر ا رطما ذاوهو ىشحولاروثلا حنا رلايدبرب :

 هل ضرك 3 اهنموعرت 000 34 ربت كل د4 اوقىفىارعالان ا لاقو
 و - يس سا صصص 9

 1 ١ 1 هةر رح او

 00 ا 7س ذا 17177 1

 تنوي تكل 00 انكم نم ىواعم

 م مم

 ةيراغا من اكسف برحلا ةيَغ 5 ماههسشغالل سعشأا نعياه“ رح نم حشر رف 06 ملا لط اذا لوقي

 مالظإ مالظال الو رووا اال 3ع ةمااط سمشلاو هيك اكونت هلو كك

 51 - ست 9 تمص 9 سا نام

 حابدو نطبةحاورونبو هتءارراهعاعش قوندقاهلار رظانلاو تير و حاربتكلدل قو

 سس من وص 5 مس 4 هس ةة 3 2

 ىلع نحو هيلا بسنل اوعضوماسؤرلاو احاور واحورتم-دقو عضوم ناو ردا ري ند

 تارا اوك نم عسساولا حرآلا ( عبر )إدلب دودممءاسو روك ةردوللا سايقربغ
 س دوي اس «ة اي مدع 7 1 0 2 و 00

 م.الاو ىرج-أو حم راك ”ىلعفأ ىلع تععنلا ن ءاريثك ل. برعلاو فورعملاىلا طسملا قلذلا
 دم ى © عزرا وع 98 35 هم

 واولان ملدبة سحر أءاينأ ىمراغلا معذو هدو فخ ىأةحرأ كازا داو ةحكرألا
 و

 قءيوط لاقت د ونوس ران رش نعي ورد افا نا

 اهلنا لعكلذي وجارو حار رن لكو رجلا ىهوحارلا فلاح انرلاو لوتالا تطأ هتحار

 سخقلاو هالأف ءابن ع ةبلقنم

 م 2<

 للعلا حا راااوقاستىواشت 5 هيدغءاوللا ىاكمدأك

 ود 9 ع

 عضوم راو 0 قررك د1 :اذاا اسال ارت

 ائيسمسي قار لاك ماشلاب

 و ع 2-5 باع همم هه ع وو 99 -.
 د>ادكا 8-0 0 ذاع راف و.س هنعتولف

 ىلذهلا لاق لاقفتسأ ااذهى رهزالادر وأو '

3 372 - 

 دحأدك ألو ىف" ءأن ىو بس حل رأفو» .سهمع وأو

 3 مل 0 م 9ع

 ىعيرالاو هنزعلدجأدك أل بسن عم صوم ىنكواعج مى ابمدل نكناينملا نمي راو

 لاك هزازتهالنوك,نأاماو ماشا ىذا عضول اذهل! وسنم نوكينااماف.سلا ظ
 ثوم َتاسه

 5 رتاج ل لصحا ذواسسعابحك دا
 #32 يك 0. كَ



 (حود) ءاملا رح 5 ءارلالضف و

 تي حم مع يل

 -. 8 مد 4 1 ماه ُئ 7 5 0 ره .

 رايداد_عنقروررطف:اذارحشلا حو رتل قو رطهريغ نم قرولارطغ سف ل.ل ادربب نم- كلذو

 ىءارلا لاق فريصلا
 و و همس 2

 ل او-دمقرعلا وهيماضعلا حا و رووهلءاوق أدل فااشو

 ورعوأ هاورولاك كلر عدامو لام ىأ 0 قزومهلاماوق أدل عداشو * ىعدالاىورو

 لاك ةددعلا ةءاورلاى و :ماوسل ىأد_كلااوك رى ماوق أ د4 عدا و

 رطغتتف لدللا اهيلع در ٌرياذا ارت 2 م .ةرععشلا هذه ىهثمللا اهرك ذىتا حت - رلاو ىرهزالا

 قروأ اذاهقروورخو. 0 ند رلا اهيوست برعلا تعمسلاهررط هريغ نه قرولا

 لاطرصشلاوثينلا حورتو تابنلار طقث اذاَحاَر ,برصشلا حار ولاهءاتشلا لابقةسا ىفّثتننلا

2 
 حورلاو حاورلا نمحادعأ حو رو ةحورملا حو رتوهنم هبرقل هربغجير رذ_تأ اذاءاملاورتو

 لكلا للا لاق بلا كب رمل

 و 2< < 3 و دس ه و و

 هنوف 0-0 00 ل دير وبك كل 2

 ل ل

 يوفي ير ة شتا دورا ارتقنكوزل

 وس وود رةءر

 َح 1 ةاازعمألا وم قلفداك 11 مهكياحي ميدي فويس ازا

 و عه

 ا صدام و آلا نئالا سنلا نودوهو نيلجرلا ىفعسوأنيذخفلا نيبام عاسنااٌحَورلاو

 بد ؤذوبأ لاك ءاسورةماعن لكومابقَعلا دو هيمدق

 حولا هناا ماعلا فَ 3 ام ىعلا درب مو دلاتقرو

 ل

 ا وللا نال وشو ساشا وبك اردن هناك حورأ ناك هنا هنعهللا ىذررع ثددح ىو

 رضي لبق أد قّللايدبعن هناك ىلا أ ةاهسإ ثنو د1 أه سمو هيمدقارد_صدعايش ودايقع

 ةهعماعودسع 8

 مدقلا ردى طاسناوهل قو ايش وى مدل بالقناحَولاو ميلر يسوع

 9, كح د مدع )مم وهو سا و« 8ع

 لسقع محتل ىراجد فار ءالانا اور ىهواحو رهمدق تحوردقو حور ->رو
 ممسصمو مو مس و

 احورح ورب لحرلا خور ر نولوق وشب طاسن ا هممدقردص ىف ىذلا حو و رالا ثمالا لاك اهدشاوهو
 ع ” هع

 حوطبم عستم ىأحوزأ حدب هناثيدحلا فو حور انإ [وركتلا سرق انووتخصفو

 اح رلاوب ردم حارتسملاو ءانتسا ىأهملا حو ركس اوحاصصلاىفو مانتساى اهلا حا دماوإ

 د 00 لا ل اا
 هسماب

٠ 
 ل



 ها ديلا يرش ا 00 ا ا ا ا عل تا
 7 1 : 520 2711000 يلع ىثل“

 نا (حور) 2 ءاملاىرخت + ءارلال صف

 رعاشلالاقو :هلعهتددراذاهقح لحرلا لعّتْسر نا هخر ىذا ل ١

 مّكحىلا ايضاقف ةاضقلا نود ا قحلا انيلعىب رمال
 : 5 7 3 هم وو م2 مع ا« م

 اهلهأ ىلعحارتتدح ضنا ارفو ثضرفدود حالو ريب زل! ثددسح ىو هدروىأ همسه بلع رأو

 سا سعع

 هنمو ةعرلا نما راع الا نأوهر سكعلابزوك و هع 4 'الا مهاهلعأو مهيلادربىأ

 هوو طا 2 2

 بنل تيهذ هيلا بح ر ل اور 0 ورم رولا 3 وهل ذأ ىلع قطاحارأ دة اغثب د

 مق ساق بأ هو 6 0

 ةحور ىلعثددساىفو اثاور مهءاج مهحو ريو مه>و روولهأ حارو ههدنعٌُتحروأ اور

 4ك

 هدهد اراهثدحاو َىشَلاراطم أ اورل اوحاورلا نمد ما ىهوةحوررادةمىأة ند دملان َّ

 ناحونريو هنابقاعتب .ىأالهتناواٌيامحلاقيو هاهم ةناراباصأةرهلاقو فايعألان ع

 لمت نالعةوارملاوهورواعتو وحوار 1 اروعو حور رحورانشم مالا اذه لاقي وأم

 دسالاق ةساووتسا 10

0 7 00 1 

 - ص

 2 و و 2 هوم 0

 طمسضلا اذهب لصالابذك نوقعي دشن نسل 5 ٍُ را
 نوع م ها و ة5ودم وما ع و نإ 9 مدعو

 0 0 31 حواريدكب لدئلجا اذا

 نيحوارب ريناك 000 رع رخالا ىلعو :هامها دح ا ىلع ماك ذا هجر نيب حوارو

 لك اوسا رلالم هول هى رسالا ىلغو ةيماماد سنا لعدم كاما وطن مهسمدق

 ثب دس هيمو 0 دار ,وللاتف هسدقاًقاصالرَر رص هن أ دوعشم نبا ثي دح هنموامهنم

 ْنالاقيوةالسصلا ىف عدا دحاسوامئاق ىأ همدقو هته نيب حواري م ناكمهّلئاديءنيركم

 ليالاءارو نم 3 زا وارعققا وفو هرعملانثاحا 31 بيذستلا فو فو ةورعملاءناحو وارتما هيدي

 كار غالا نباءرسسف كلذ كلا ف ناكم 3 داس ليالاءارو كريت قا ةنانلا ا

 هلوصأ تنل هن نان 0 وباحلا و ّيلعلاو قمعلاو ىصتلاوءاضعلا ن 0 :رلاو رداو

 ىلع رلاهيفعا رك ىكحو رطمريغ ن نيرا لماذا تلاعوجال لأ ماعز متي ل

 د و
 سيامد_هبرضخ تابنةحي رلا ببذل لام ىلعةحرالا» | وش نمي فو هلعفلاثم

 ىممالا لاك رطمرتعن مءانتشلا ليقَق رولان رقت ماريتا رورصعلا حرت هنا ك١

 ردن لوتس هع ص عمو هت سكت طا



 (حور)٠ ءامللافرح » ءارلالصفق 4
 0 ام ١ / ب ها ا

 نمىّل والا ةعاسلا ىفةعجلاا ىلا حار ْنَمْثد دا ىف ”ىذءلانحاورلا ىنعمالاهملا ةقلتاوةجملا
 5 : 7م 2 3 0 : 0 1

 ىااوراساذااوحورو موقل!حارلاق يو راسزنلارخ احاوردر موةالسصلا ىلا بهدواهيل !ىشم

 قاهدد_ءىلاتاءاسلا نوكح:الفلاو زاادعي نوكيتأ حاور رلال_صألمقو ناك تقو

 اعادعاس لد_:عتدعتدلل اوك ل او زلاد_ءد ىف دو هعمل م ول ندد ةدحاوةعاسىالا ثد دخلا

 لدللا عومت ارنب رم ءوة_عيرأ نمءزج ىهىتلا ةةيقحةعاس نكي )ناو نامزلا نم دب رت

 0 * هذ 5 ٍ 6-2 4 2 2 هن.
 بو رغد_هبىوأتن اا نههاه>اورقةحئارحارتو حور لبالات>ارسرعلاتاقاذاورابنلاو

 -و »7 و 2-5

 اها ىهىللا ىشعلا نم حغلاولب الا درةحارالاوهدم_سنبا همف تمت ىتا ااه سه ىلا سوشلا

 _ 0 ا يلع ايلا ا 1 3
 نامعثددح ىو اهح + ر(باه>ار هدا قواهع باع اراهحارادقو الماهملاى وأنت ثمح

 يشعلا,تحاروةاد غلاتي كاملا ترسو حار 1 ىلا اهددرىأ "ىشعلاداهتورهنع هللا ىضر
 د للا

 | اولا كلذاهاوأمحارأاو ةلوهمسد مسي فاك جاورو جارم كلذ ل ءفالوقتو تعجرىأ

 ةحراسالاممهاوقو لدللا للان مغلاو لب الابل ىوأتثيح مضايا ماوي و

 خلا ةقرسثيدح فو كر ا ىلا اهتددراذ اانا اهتحَر وبال تاون ةصئارال

 اليلدبلا ىوأتىأة شاملا هيلا ورب ىذلا عضوملا مضلا اوكار 1 شوو يح - عاطق همف سد

 م87 , ع

 ىدغي ىذلا عضوملا ىد_ُةلاكهنمنوحو ريوأ موقلاهسيلاح وزي ىذلا عضوملاو ف عب +ةلارامأو

 سد م - 0 مساق مص ص

 همعدلاحا رم ىه تاك ماليا ىلا راسك قرر جرت راني دحفو هنااينك

 ىناطعأ ل املا فانصأ نمهسملعح و رام او ندم ار لكن مىناطع او اضن امي د ىفو

 مئارلام لاذةملطىأ : |ثد دح فو مدقتدقوءابلاو ةمقملا لاذلابة اذ ىوريو اًعْصوابيصت

 وس وو 3

 عضوملا تغلب حارملاو مد قتدقوءابلابىورب وهملا لوصو بر و ل

697 

 ىدغمهسأ نمالف كرتاملوقتتادغلا نمىدقلاكم يلا نوح وريوأ موقلا هنمحو ريكذلا

 يانا ل-جرلا حار ىنامعلا لاقو ةحارالكم ب ورتلاواهلك هلاوحأ ىف ههبثأاذااح ارمالو

 سود لوقو لاو زلادعبالا كلذ نوكيلل او ةلاموهتغونإب !هيلعتحا اراذااحارإو
 ءي 259

 1ع هرم قالث مرصرادف س #3 ولا بر بيعاصمد 1

 3 و
 ع 6 و

 ىأاس ض قالى ىورو لوءفم نعم العافن وكب وتحا انتا فل تعا 1 اوكا نأ نكع

 لجرلا



27258 

 و يي ا يي البا

1 

 د ني لا ا ا او وح وو

 سس

 ا

 4 جوبز. 1 ةقلافر# « هانالق
 يس
 _- 1 ازششناا م

 ىضالا لا قزف وررو هلا ٠

 ىذلا ىناحو لان ار تف نما هلا مالدقعملا تا و كال |وعلااذ_هو ىرهرالا لاق

 ماير فالس اك اه<فوءارلا م ب ىوريتوياحورلا هك:الملا ثدد1لا فو حولا هيفزم 2

 ةفيطاماسج نأ هدي ربو بسنلا تاذايز نمتونلاوفلالاو خب رلا يسسنوهو ح قرلاوأ

 : نحلانعةياثك انههحاور“ الا حاورالاهذهن 0 ءياعأبلا مامن ثيدحيفو رصيلا اهكردنال

 هو و

 سيذهتلا بط ىأ غفل اسد رثاكمو حاو رآلا ةلزنعم-هذكو بالم رئالا

 َ ءرقىلا لجامع شِمعدلاولاف وو ةيئاولاةاكحورلان دو رلاور تلا

 و لا ل-بقو تقوال مءاوه وحابسصلا ضمقتث حاو لاو 5 نوهت 51 رن م ىأهحو ]1 "الق

 احاو رامحرواذكو اذكنولعفنبا ا راقي لسللاىلا سعشلا لا وزذدا نفعا ورلا لسقو يدا

 دشن نامت أت قولا كلذ انسان تو كل ذك موقلا حارواحاور مول راسو ىنعلايسلا نعي
 ماك. تا 0 ل لا 9
 70 يي #2 لحار كن [تريخىذا!تنأو تالقي

 هو 6 و 9وهض 7 4

 اوجرنلرفتواودوقيادش تلو سيو طرازت ون ارش دق حاوزلاو

 هَ 2 >-

 كاذكو جور موقز هحورو عمل !م-اح در وق نم ءارل-حر رى حاي ر 0 نم حافر /
 ست ص اص

 5 ع 0

 حب ا نيمأ ا بارع نم د حرااوبطلا ف موبلا فيتم

 اهعضا اومىلاةحنارلا للان ذالاثعنلا اذه فورا لق قرا كورد

 ةرفكلا لثم ةحورلا دار لق تلا اذهفسدهلا م ةومداغل ثمر كانا

 فايعللا نع ءىشعلا حاول رو ةسقر لا تيبلا اذ هى و راو لامهاهلاح رافت

 هم سو و ةم

 ىأحاونأ أعاد رو ارلارم كي ىبشعلا نم جارباوجرتورسلا الو نوحاوز عتسمللاو وقل
 د د5 مس

 هاوقو ةحارةيشعو لوأب

 د نمو 00 ةرطامداوةاكأ اردقاو

 قابكلا 0 ءاكح ىناسعلا |نعارل_موقاولاكو تقو وهانعم لا ة بلعت هرمسقءأرلا زيكا

2000-0 

 هباهذ نماحاورحو رينالت حارو مار موقلاشبالهت اىنعي ةفرعملا ىفالا كاذ نوكمالو لاك

 حارلوش: تقولك ريسلا فحاورلا لمه: برعلا تءعمو ىرهزالا لاق ”ىشعلايهريسوأ

 ٍ 8ة ةام

 ْ ىاا وحو لوقف باخ أب طاضيو حور هب اصا مهد لوشبواود-ٌعواوراساذا موقلا



 اذكه ساب علاوألادهلوق
 لصالا ىف

 (حود) ءالطا فرح و« ءارلال هذ ع

 حاولا مالا خورلا وتر لا حورلاو حلحول فار ءالا نما اًعورْنار هلا ني وةودنلا

 وسع 2

 لزاي وهدامع نم *اشق ن نم ىلعهسحأن را ةابل وزع آوقو نااسلاو لاما

 0 اطل ووو ءاوشرلا هانعم هلك اذ_هسايعل اوألاق هزم أ نمح ورلاندكتت الملا

 : 01 هل 15 0 و . : 2 59 :

 ركذرركت د_ةورثالا نا لاق ناالاد_سح هيام ىذل!ح و رلاكس انلا هنا راصفرفكلا

 2 ع : ّ 1 : 1
 ىذلا حو رلادارملان ااهتمتااغلاو ناعم ىلءهيقتدرو ونآرقلا فرتكت6ثددخلا فحول

 : 23 0 2 ا 0 و

 حورلا هلوقىفليريج ىلءوةجرلاو ىولاو تارقلا ىلع قاط دقوةاملا هءنوكستود.سملا هيموقي

 8 000 1 5 0 : 20 و 8

 هبابحامدارآهحوروهتلارك ذباواحت ثيدحلا فو ثنؤيورك ذيس د لاح ورولاك نيمالا
 موبىلاعت هأوقو نأ ارقلاوهل قو ةودنلا مدار قو مكلةامحنوكشفنودةميوق املا

 ىو م

 سايعنبالاقو سنالابوه سلو سالك لح حوا جاجزلا لا اًَصدكنالملاوح ولا موي

 ىقءاحو 0 الملا ةروصىلعهدسجو نان الا ةروص ىلء«-ع-وة_عياسلاءامسلا فك[ موه

 و 3 3011118 كا ل :
 ىورو مالسلا لعلب ري> حورلاو هاو همك> هللا حورو لد ريجانههحورلا نأريسفتتلا

 نمو ركل اانمحو أكل ذكر ىلا عتدتلا لوقىفلاك هنا ى حين يد_أس ايعلا أن عىرهنالا

 ناك املكولاف سانلاهي شيعي ىأس انلا هيايحتراصفنيّدلا ن / مىلد ريجهيلزناموهلاق ان ىهأ

 و ةدممس

 0 وهف تلعفناك امو هيا لع ”اكممو لد ريج سهأ هناوءادد أو هفانلعف تار لا ىف

 حو اومالسا هلع ىسع ورلاو مالسلا هيلع دوجوهف سدا حو ربامديآو ةوقامأودب

 9 يس

 لزعتهلوقو سنالاووحول ثم مه»و -وناىوربو مدآىب ىلع ةظفحلاةكذ الملا لم ةليمَح

 دس رغب اسورهقنا قاس نع دك.ئالماوخ قلكتا نم ىناحورلاو ككاو دعب حورلاوةكمتالملا

 ل و ع ع -

 حوره.فناكء يش لكل هلوقتبرعلا نأ ةدسعوبأ ىحهب ودسلاف بسنلا لو دعمردأت نموهو

 هك الملا ىلا ةمسنلا فلوةي نم برعلا نم عم هنا باطخ اونأ معزو ناسا باودلاو سانلا ند
 دوا دان ان قاما نم ىناحورلاامأو بيذستلا نو.ناسورعسملاوءارلا م ذبىلاحور نسحلاو عار ٠ . ُ ع . 3 هَ

 دوم

 | سلما تبدخاب رقما نقرر باك قران جوبا - "1

 دوبلاو ءقلَخن همس نمو تودأحوز مسبنم ةيناللاث ا ىغلب لاق دااخن نا درر نعشار ءالا

 نويتاسورلاو بالف م كلا ماع ليفازس اول اكيمولد اورام هولاق

 ىتلاحاوراللالا او َر هللا نمءىشللاقمال لاف لاقي اذكحجو ماسح وا تسل حاورأ
 و

 نو.ناحو روهالاقيالفماسحالا تاوذامأ وام_عمشأامو ناو دك:الملا ل ءاهلداس ال

3 



 1 (حور) ءالافرح ه« ءارلال دق
 يي

 5 0007 َه 3 دع 5 0 -. 5 :
 املا حارس اهنالسرعلاةحارلاو مالسلا نمل ست لم | خم هل عمت ةحارلا نمةد>اولا درملا

 يااهل وتكللا ضرالا تحرض نا هطبوتلا ارو شتا لا

 «يثىل بسلا نمتسلو يئارجو ٌلوهساهنم نك امأ ىو صرالا نمد اريثكت نننءاوتساو
 قل نمموةحئارههجب و امون لفنانأ الاقيدسعولأ تنلا ةريثكحا لا اهعجسو ىداولاالو ا

 1 لا هبل ىأرجشلا حورس رطملاوىث ىأ مددحارههج وفاقو

 رطل حو وراس انك رص ىس أن معلا( َح 0 00

 7 رلالوةد سريال سدت لو رشم لات ةرره ف ىأ 0 ةيسرا

 اوديعتساو اه ريخ ندأ ولأساواه اا وع | ًاراذاف باذعلا,قأتوة وةج .رلانق أت هللا حمد 0

 نيرخ الباذ عا, مة ناك نو مول جحر ىل هو هللا ةجر نم ىأ هللا حور نم هلوقواشرش نمهللاب

 ثنودورك ذب سْفنلاحورلاوحاورأعجباوهللاةجرنمىأ هللا حورنماوسأتالو ليزغتلا فو

 7 ذمحورلانأريغدحاو تلا حورلا راسلني ركب وبلا بيذهتلا حاوُرألا عمجاو
 لي وأو هر رهأ ن مح ورلا لقح ولا نءكنولأسي ولوزغتلا فو برعلادنعةئيوم سغنلاو |

 حوزلا نعكنولأ سيو لوقف سامع !نعهدنس ىرهزالا ىورو سُفنلاةايحدبامهنأ حورلا ||

 صان ءحورلا لقل-وزعهقئالات امك اولوةنكلو لزاننارقلا فلزندق حوُرلا نا لاك ||
 حورلا ن عدول سدوويلا نا ٍل_وهيلعهتتا نص ىنلا نعىورو الءلقالالعلا نم جتوأاموضر |

 نملاك فرم أن مح ورلا لقهلوقىفلاقهناءار-ةلانءىورو ب الاءذ_هىلاعتهللالزنأف |

 اد اهيىلاسعت هللا ريك ل ناسنالا هب شدعب ىذلاود حو لاو ءارلا لاه هن واعتال م ل ضد ا

 مناقش ىنلااندمن ىف 0 نو و زعفوقولاعتابعلا ساجر نما

 هسفنت ىذا سفئلاوهامناحو لا لوق اوقيمث.هلاانأ تعمسولاق هدايعنمادحأ هلع طعي لا ةسذو
0 

 هرمصل قاد -ورخ ماتئاذاف هحو رشد عل سفن لح رخاذافد سلا عسمج فراجوهوناسنالا

 مالسلا اهيلع<ةصقىفل-وزعهللا لوقو لاه ناحةسرافلاب وهو ص دُعَي ت-هوُتاصْساش
 أن س سه7 س - ع سا رع 0# 2

 لون اكه سفن ىلا ع ىلا لسرملا ورلا فاضأ ل اكان وارسشياهل ل-ةناندوراهلا انلسرأف
 ودع

 هنلكوءل نمو جورنم هفته , وساداف 0 الملل ىل اع هوقا ذكعو لاق ءءاعسا

 قاع هلوقواد>ًاهلع طعيل هللا قش نم قلخ هلك اذه وّرلاوهنمح وروي ىلااهاقلأ

 هلا ع 0 . ع مد هش ف 1 ع5

 صاروا ولا ورلا نا ريسفتلا قءاجحاحزل لاق هدامع نمءاشد نم ىلع هره ١ نمح ورلا قلب

 عج برع ماع ساحل



 (ٌحور) ءادلا فرج + ءارلالصف 0300

 حام طلا نب حجب الاف حايتت نالاحا لنوورعتسللا ىشو ةحارعجا رلاو هل زا ع راو

 2 هدم ةدز دس هد ص 1

 للاخ 527 ابشلا فا ارت دةؤو د اهلك دعم تبقلام تقل و ىداسألا

 نمل رلا ح 2ارتناوبعنلاٌيضّةحارو كانتا وىلأ اشو هلوقذ هالشتاولاسخا لا لادلناو

 - مس

 ٠ دوم م هد 5< هم يدوس /

 ننال 2 تاك ا 00 همرح هيلع هللا فاول »+ لمنال ىسعتفا ظ

 ه5 و» ”هس7

 زوما ةيادّكا ةحارإ #3 زوما ن َسُفلادعحارأ
0-8 

 قعءحو روىحا رآدقوامهريغ وريعبلاو لح -رلاحارأو ة-ارتسالا نمّةحارلا وجا ورااودحخا رلا

 ىأةحار حالا كذا دج و وةحار نهىأحاو 1 .رنممهالااذهىفنالغلاملاق وتحرتساف

 تدكسلانبادشنأو اًمينمىأ اك ع لريعب ميصأو شخ

 اة حارادحا رأهريغلاقو برك سف حارا حر ل معا اد تيب رلاثللا

 ىو ٌةاعودراعا هنرعأو ةعاطو ةعاطاهتعطأ كلوقكمسءالا ٌةحارلاورد_ىملا ٌةحارالاف ٌةحارو

 نما ادانعب ركستف ةالصللت ذأ ىأ اهبانشر الب تذل لس وهيلعهتلا لص ىلا لاق ثيدملا

 ناهريغ ت_هيتاك مناف هلةحارةالصلاب هلاغتش ا ناك لءقوريثالانيالاك اهبانيواقلاغت#كا

 ىيعةرقو لاقاذها 00 الا رتسد ناك فاعله تءاالمالا)

 ةسفل هل. للا تءجبراذا حارتساو لجرلا حار أ لاب نيعلاةرق ةنمةحارلا برق امولاك ةالسدلاف

 نمولدا,ملاى دَرشساديدش موي هواهم تسطءاهنا نسم أما ثيدح هنمر لاك ءامعالا دعب

 ءامعالا دعب هسفن ده عمن حار ىنامعللا لاقو ا

 حارأو ب رلاقلخدحارأ أبدت رتستىأ *«ز وا سَمتلا دعب رت ّ 5 دشناوةيادلاكاذكو

 هنعف فاو هححيربأريسعن نعل زن اذا حارأو جاور لا ىفلخداذا حارأو عب رلاممسد_جواذا

 5 دع - ص

 نيرا راق دشلاو ها لافو سهل ”حارأو حارتسافهللاهحارأ او

 1 2ك

 روش اذاعي د #2 عابسلا اراك رْْماهل

 ثددحفو 5 انا لا حالا لاق حارسا هن "اك ٌتاملحرلاحارأو حاممسلا ىف م ممغتلاوهلوق

 تن نونلاف و ربو كالهلاوت توما انهخة حارا الا رمان مه يف حير 0 رج *الا لجبا نادي رن دوسالا ا 0 ماهمهلثمو
 مريد هأ

 قو تاعكر عيبرأ لككسعب ولا ةحارتسال لن, تيعسناشمدر شفي ومد دوو

 ىعوة<و 00 ا لا وارتلاو نيثوأ ست لك نبب نوح رتسساوناكممالع وارتلاةال_«ثددحلا

 تا



 عال (خور) ٠ ..ءاكطلا فرح: « ءارلالصذ

 ريبزلا ناحدعىدعلاةغانلارعشفو

 ا ل

 مد*حانرافقور اه اتا 23 انتيلوا 1 قيد ٌدصلا ال ٌتءكح

 مرع تس
 | ور ىدو 7 26 مومو

 حارا نور ماكرو فير عدلت نبا لنينبلا ابر دلال 1

 مالا كلذ ارو كل حايابضم ناك ذأ هلوق نموه تربح أ أو هلا ٌتلماذا حاير
-ٍ 

 32 ه 22 م 2 62 مو ءا
 ١ عر اوةفحمأ هب ”رخاوهيحر فوه قرش أ حايرو بح أوه حارواس ارو دواساود حار 0

 8 سم يو هو

 لاتشلاك حا ريغ ركللا ري 00700 "رم تلاساذا لذا انا رعاشلال اق

 ىامعللا دشنأ اهريغو بالكللراعتسي دقو 1

 -ٍ - ساد مسه 3 . و

 الكل ا رئءارضلا لعق« ٌتَدَءاذا حاصلا ىلا حارتصوُح
 8 ع 3 تال 5 0 نك م مس < لا :

 فس هد.ت دارو هت ةىأ اذكبهد,تحاروىدنلاحاترا اذا ةمحرألا هنذ_آلاق.و

 3 2 عت 5 22 53 2 1 5

 ادئاصف م: ىلذهلاذئاع بأن يةسصالاك هيبرضلاىلا تن ىأ

 لاصتلا نابع حادقلا ى اهاوَح 8 ةروُسْحمتب هاديحا 7
 - ا ىف

 راصقلا انال_غلا ىلتاوهناو ضوقلا نعىنرلاىفاسهل عرسأ الاهدل نة رو ثحادارأ

 سصاصا - 0 0 اناس 5 3 د 8

 كاذِكو ةنرفنو طشناذا حارعوشلا ىلا ناس الا حارشبللا تقرأ! نأ لاصنلا فامعتهلوقبدارأو ْ

 دشنأو حاتزا

 ددرتملا عئاكلا لبق 2 و الا ىلا حا الك اتكرو

 الل حانراو طاشنلا حايترالاو هلا 5 1 راسدفاو ءلاىلا ثاسنالا حارب نأ ةحانرلاو

 هوه

 ةيورلاه اهتم.ذقن افةج "ريل هذ حانراف ةيليهب تلزنو ارك

 دم. تعم 5, كوس سماع ه

 تةئاهعأهمعنو 5 5 .ردارأآوى رحل رأق

 نكيولاق هسا هايدي قاد ال دفق شم ةرلوتيرغن لا جرو لارظت حاترافدارأ

 ىلاعت هنن ن الواو ه سندي فصواعفصورامنا ىلانعت هللا نال ظذالا اذ هلم نم مسح

 لاق اهيلعئرت وأ اها ىدتبنلاثك أم هاك ىناهلزنأ ىتلا هتافص:هدجسو هديحمتا ءلضفبانا دهدركذ

 لأك بار عال !ءاشج نبتيبلاا لشي وزال
 ةومم 23 رس فاس ت7

 ىدعبنونسلا اريغتإو 3 ىدهعكىذلا تنكناع هال

 راد لاس لاك أكو



 3 نولذتل مكن دتاهلوق
 ىف هانأ عقداو /١ناءانغم
 لش نأ ن م ةوح نيو

 لأ ا ىفوددعنهدإو ا

 لهل اقودهلام ىلع ءاَقبا
 معلا لط نع ه 3

 هن اك لادا مكناوقواولاو

 ناحرنم مكنأ عملاق
 ىلا عت هللا 0

 ها هياهنلا شم اهبادحم

 ميو

 ١107| ١ اناقيرعبا ع ارتالنيلاتب ىممالا 2 رايس رب ىورلاو لاول

 ذا 1 سا 2

 (وزإ)' ١ .هاطافرخا م ءارلال م 0
 د هلاهيزنت نودي رنردصملا ىلءام_هوصن هتاحر وهتلاناهسىرهو لاك مسيىذلا ناك الا

 2 8هدبمو ةسمسو اس ثعو

 نزلو نولو تو نولذتل وكنا ثيدسملا و هقلاناحير نمداولا ثيذحلا فو اهاررتساو

 داولاى ؟-قزرلابو ةحارلاو قزرلاو ةج-رلا ىلع قاط: نا رلاؤ دالوالاى ءمتلا ناكر نامكناو

 تامالف كار د, ن أل بقاريخ نا ربكيصوأ تار قد ل لات جنا قع

 رخال نكرلا ادهلاد ةيطاف تقاماىفنينكرلا أذهل ات لو هيلع هن ىلسص صهللال وسر

 | ىنشلاو ذبح اوىلاعت لوقو .ام_نعىلاغت هلا ىشرنيسلاو نسا« ياك ريدارأو

 : عرزلا اسمان ءأ+ الا لاو قررلاو قرولاوذءار هاا لاهو ٌقرولاو*ل_.قثابح لاو

 0 ةجاورلاوهحيورلاو حا اركاؤةحارلاو -اوولاو لاك حهرأوافورعمكنمحارو هقروتاح رلاو

 8س -2 مس 02

 هي:ءهللا ىذر" ىلءهراعتاوح رفلاو رورمسلا اضي ار كلا فتح ةلاكنادجو

 نيدلل ارورعا اودحرُشلا دارت هنأ ىد_ذعوددمسئا لاك نقلا ءزايرت .ةلاقفئقملل

 ورعوب أ لاقو بلقلا مْءنِمةجارتسالا حو رلا بمدالا نءبيذيتلا ,نيقملا نمنانثن-تك
 م9 82 وأدى

 د ةمرلاىذلوقهلموحو ا رك ردذالا ف ىهسينلا ورعلا مالكفمضلابخو 1 وة

 ظ 5 لاقف هيف 00 راهحدتةارانف

 ارق اهليلعجاو لور نب ات بر دخ

 انمالرانللاهلىفئتا!ءاهلاو هإ_عجاو هلوقف و ذمهنالح ورالا اهلااهلمإ_عحاو كفن اهحأىأ

 عيساولا لدنرلا ب زالاو رك نمو رلاوهحور جرخ لاقي اك كارعالا نبا نع ىرهزألا ةئوم

 اى حارب يراد اروررسم لكنا اا ير لالا ابكي ا قلذلا

 لوقيمهضغبو لاق « ىجاختعب رألسمتو « دشنأو عيد عساوئث لكل لاقي ثيللا لاو

 لاق ل ا!فبسع : وه وحاطنالاج و ورلانال هل اكوا وجو 0

 لت برعلاو بت 2 ب تملاوىاسأتلصنما تاضاللا باكا رحارنمذوخأم حلاو

 مس ت2 سم <

 0 ١

 سجال رلو ةنيبرعلا مالك ئرهالالت ةمسل هن ”اكر يضيف لع 1 لع تعنلا نماريثك

 سم ةروز اس ع هع 5 ءد ء 1
 قالا عساوةيطعلاو فورءملاوىدنل امى 0 الوبنجوبناجو

 6 ب م

 هرك ذئسو مرر دصمرعلا نا فذنعو ديس نبا لاق ايلا نع رئاوةكرألامسالاو

 رح بي اللاب
 00 ل ا 7

 + 02 لح ارو جمع 1



 00م1 ]أ 1] 1 ]1 212 1 1 ز 12 1 1 1 1 1 12 12ذ212ة2ز>2ز2ة2ةز2ة2ة2زةزةز +

 ع (حور) ٠ _.ءاحلافزس «٠ ءارلالسق
 0 8- 0 وم # ع

 لافو ةناحيرهيدجاو مب زلا تبطل جي لك تاج 1

 5 هما رع 85 ب م9

 تنسمريغاهلوامح رأاها *« تر و ةملحن طب نم ةناحنز 4

 ىو رْونلاٌلئاوأ اهيلعحرخاذ اهب زلا سطل لك ف ارطأ ناحنرلالمقو نيا رم

 ةناحي رلاو موعدا عاون ن مع رلاب طت دن لكوه هدريالف تاحيرلامك ٠ دح أ ىطعااذاش هددلا

 د الاةقاطلاو حجيرلاةسطلا ني_ابرال عماج مسا ناد رلا ىرهزالا ناح لا نم ٌةقاطلا

 وحل مسا ةناح رلاو د و رام ىهذل وقملا تح ريدق لق تدذلا لاطاذا دبع وأ ةناكر

 لاو قنَر را 0 اوقو مدقنامعهمسشنلا لعق ررلا ناحي راو علك

 هلوقرخ [عضوم ىف ىرهزالا لاق و ناحرلانودحو ورلاريسغت اذهد .دربو ةحارتسا دات ا ١

 لحالة ءئانه نحر نوك,نأزءاجو لاف قزرو ناكر ودرب و ةحارتساف هانعمناككرو حورف

 ءابواولا تملتف نسور لصالاو واولا تاوذن م ةغللا ىفاناحير نود وصلا عجأو لاق ةنملا
 نامحرلا زو جالو تدم و ٌتيماولات اك فخم ناحت رلاتراصفللوالاءاسلاابيةتندأو || دوم اى سرع

 نبالاقو ف.فذقلا مزلأو ءاملافنخفنقنن رووا همفدي زدقهنالدهب ىلءالاديدشتلا

 مو تمدح ىلع تففخ م تمد ءايلاا مترواسجمءابواولا تبلق تاون رتلذ لأ ديس
 دعبالا* مي ال ةيقاعملا ىلع العديد ثلا نم ضوعةداب زا ناك ة دان زلا ناكمادّد شم لمع:

 ءارلا من نم ةءارق ىلءناحرو حورفىلاعت لوقو بيذهتلا ناحور معسإلو لصالا لامعتسا
 2# و5-9 ع

 0 و رو اودل اوقامأ أو هح ارتساف :انق و ورةلاك نمواهعمت رومال مما داش هريسفت

 اوُسأنالى اعتقالات ةجرلا ند ورلا نوكيدقولاك ثورسفملالاق كلذك لاك هنمةجترب

 هلوقكاذكو ىرهزالا لاق اهبةحارلاوّحورلان الاس راهام«هلنا ةجير نم ىأ هللا حور ند

 8 منام ب .٠ 3 ع 2 7

 ةغللا له !لافهباحيرو هللا ناهسلوقنتبرعأ اوهزك دىلاغت هنمةجرى 2 دهمح و رو ىسع

 ىتنبأت جرت لوةةرداصملاعضومةعوضوملاءاهسالا ن مهي وردسد_تعوهو هقازرآساو هانعم
 مهم م ََّ 0

 باوتني رد هلالاك هتلاناكر
 عوص»- ده 5-8-

 208 ءاعمو ه:تجرو 3 هاهنا مدا

 و سمرؤرك

 0 ا تاط ودالبلا امحأف # دابعل اَقْردْلَرَ د مامت

 وهانههناخع ًالالدو لاق هراغو#لسعول | آ هلاك ىرهزالا لاق ةقزرومتاص ووش

 222222222222222 بلل

 ءاس ناحوب رولضأ حامصملا
 ممَةوتفمواو مغ ةنكاس
 نءوهةسعاجلاقو لاق
 ناطمشنازو وهوءاملا تان

 هعجيلياديرييغتهيق سلو
 ناطسشل ثم نحابر ىلع
 هىيفعم منك هانيطامشو

 :ملا ةيقاعملا ىلع انالعف هلوق
 طقس هسفو لصالاءاذك
 اص نوكو ردقتلا لدلو

 انال_عفنال هلالاناحور

 ها هررحو كاذونوأ لا
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 (قد) املا فرح « ءارلال سو ك1

 ىأتنملا قار ري ةدعاعماسقل تق 3 هملسوهيلعدللا ىل ص ىنلاثيدحو قو هحن 3 «رعرشلا

 وهاما ىفاس كلا لاو هحيرَّتذجواذا هحيرأّىذلاتْحِر نموهورعوبأ لاف اهي

 ىمضالا لاو دحاو ىعملاو هحي هرتدجواذاهحب رأانافئنلا لا ترك نمةنلاةحئارح 3

 اهحورُسناوامحارأوعيزلا ع بعلاج اللا ثا بوه ومال

 حارتساو لحن حو ريس و”يللق ىهوفناأ ًاريغباهحارل اوقيممذعو لاق اهد_تواهحارتساو

 حارتلبالا تحارديزونأ الفيراصىأَنصحتاذاةسحار حارب سرغلا حارو ىنالا عيردسجو

 ' ل مدمس كلذكو لاه إ ءان لعمر دصمك ناري وق ىرهزالا لام انة اتسيراو حار
 وو 7 ن" سل 7 قم) د

 نهدو بيطملاحورملا نهد و اهءاغي 20 را ءاشلاةسيغان ولد الاغا ءار تعم“ نولوشو

 © س9 سا ع و 6 ح7 يدعو

 قو كاذك ةسشمةحو ص ةربردو اسبطهبقلعجت ئشب كنشد حو رو ةكارلا حو رم بيطم

 نأ || يف لسينلادإ تمار مونلادنعحورملادمالاب سم أدنا ثيدسلا

 و سمو #” 23 و ه7 سوم

 عرش ةةحار لعمل اككلانيطملا ورم ا سعوا لاك ورمل دممالا, منال

 هد سوي نام و 9

 حو راو هحورملااتحو رتل .قهنموو او خب رلاى ةءا .لانالواولا حو هلاكو ةحئار لن ك0 نأ

 ثددح ىو ريسغتو ميرا همفتذخ ًادريسغو ىلامعلا !لاكو ملا تكرمت رتس ملا

 5 ممدود مو

 اذاحا ار ةوءاملاحَو رألاَق نادلة اشو هوب اخو راد_ةىذلاءاملا٠ نعلئسءدانق

 و دع هو ع: < دوو ”ءدع

 لاقيولرلا حور أ كاذكو عب ردجوْبّشلا نَ راونتن مال ةراوسميب

 - ماه

 حورأو هيفوككرذجواذاديصلا سور بيذعلا فو نبل خيرت دانادسسلا خابأ

 احاورإبضلاو درصلا حبو راديو لاق ناسنالا عير دجو اذا حارتسساو حورتساودمصلا

 )انيك امك نالفد راجل 00 ردج واذا اشنإ ىناشنأو

 | ةتالوغمبت مب ند رخأ او سدقن مال_-رتعمنديز وبلاقرعنلا ملا او الو

 مول دقو تاطودرباحور حار حار ودحا 00 ورلاو ها ةلنلاطلا ف
1 

 رب رحلاق تير مويو حير تباطاذا ور حارانموب حارلاقي عبرا ةبيطٌةحئار 0 ءاوار

 مار نسحو ذوأ ةحارابص 5 اتلاو ةَنْلاَنبداطاحح
 سا ص و

 لاقو 5 رأا لي ئاتلا حاربت بابلا عفا لاقي حار مو وحان ناكم*ار هلا لاقو

 ن- مة 8 1 9 ه ثوم 5 5-9 م

 روطمب حار افرطلان مص * روذحمقارفلاو يعناك

 ناد<رلاو



 ماعلا هىذيكنلا حاورخاو رماد ةحارلا باطن مو أمتي ىلا دولا حاورلانمنوكيوأ 1

 نورضصفةلاعلا نونكسي سانلا ناك أم هنا ىترجش ا شزنس رج ٍْ 3

 عتاارساو رايات ش

 تور

 1 (حور) - هاخلافر ٠ ءازلارسق

 وهىربننا لاق تدروءاموتلادشنأو هحيردجواذاهحيرب وهحاربئش |!حارىرهوللا

 -ءومم 5

 ا طل أ ن نعفا را ليقو دام فل

 9 او ص سد

 0 0 با رتل فدو لجأ ار د

 ثددحقو 0 ل لعخ د لميقضالناوانو حملا ارمعىأةسورعنالفلاقيو عيرلا ف
 ى ودم دى همم ىس سد 2

 حىقددحود دع يد مول حي رلابزتغا ن ضع حورتسأو يد لكم نطلب. يمهل عامر رو ىلع
 1 11 هم اك سم - 32-0

 0 روذ حان عبو رموتثمألا كلدَع د ةيحوروهج ردبشعو ابا عر تاو رلا بي

 ةحئاطا اوفذخاكو اوماةق فد اصرشنكو ارجو لصالاو قاض ٌسك كلو ةكوهو لاق ةدب ةديدس

 اهل. .ةسفتلات ان سا 00 قو لح اروفاصاول لاقت شيلا

 9 7و ار س عدو 1

 وص 7 ىي

 0 لوح 2 507

 ا سرور 7 25

 حيرلاتوك :دقو سانلا ىلا اهلمسو مهحاو راييكم مع نا مهيلع اذا اوناك مت رلا مين
 كل نيكل لس لمقوارش طبات لاق .ةؤوققا تقلا نعم همءع سوو

 مو ٠ص وعم

 قداعلا حرا نافناو دعو #7 مفتر الرق نار

 !- مو

 اهل وأ ةدمصق نم 0 عشلا لق ةوى ءربْنالاق مكر بحد لاصت وق نمو

 : 5ص 2 8 س2 ع

 دانآ د-همءاريلع رهو ٌبوقأ 3 داك أ او تارابغ ني راذأن

 داعصإد عدا يفنْرلأبوصو اه ة أفلا حايزاهيلع تر

 301 و يخيف 7 مهم ع 7-70 21 0 1 < يع

 أ هد ة طع رذخحنارئاواننتوأ ناك اميطميسنلاةصئارلاو هحردتجو اذا ئثلاحازأو
 نإ 89 ن6 ص

 ةببطةحنار ترو ىهعمتخاروئذلا حب د .رتدجووة طة ناز ةلقبلا.ذهل لوقت ميسنلاف

 هع 7 9-ع

 0 وأ نمؤ» ٠ ىلعناعأ نهثد دنا ىفو اهتدحوارتحو أو ا,مرأو اهكمرأو اهحارأ ةئيبخو

 و

 محل / ظ حار نمالعجتحريلو حارأ تشر نم ةدنملا ةحشئارح لو تر نم ةذملا ةحئارح ريل نمؤم

- 



 .ةينازس ل 2 تيكا ا للا ١ ا لا
00 

 6 © يا 1

 (حود) . ءالا فرح « ءارال ست 1
 0 7 . م موجم يا 2 , 3

 حور نمي راثينحلاوو ارتصرصاد روريقغلا عب رلكن اذعلا صصة فد حاؤلا اوةجرلا

 نوكم نأو هتعتهذالعافن وكت ثأر وب رلاديدسش حا 0 و »و هدابعب هتجر نمىأ هللا

 توملا هرمض> الحر نأثد د- كلاىفو هكيرت ةتشا ذاب يحاو دقو خ ار'ةل.لو العم

 لام لج مهوغكخر روذى ادب هيف ورذأفام ارامو «اوراطلا منور اهدالواللامذ

 دهر : م

 ىدسالا دم ٌنرولعملاك حور و هذ رلاهتباص هل عاف مسملام ىلع ريغو ريدا دو

 مو 9م مس 86ه سدد ه و مدومص < 5 5

 روغكمدامررغتسرددق #* روقلا ىذ ىلءابرادلا فرعت له انا
 و 5 5 - 3

 ه 7 ةس وع 65 -9

 03 روب وه تول بكم 35

 لاقو اضن مع, عيرسو بالاخير هيلع ٌتْكسىلاروفكملاو ةراكافدح او راغصت السر وقلا

 سد 2 ه وو بد هند

 تب نق بش ىلع بيشو بوشملثم «روطمغ عب 0 6 9

 وامن يك 23

 خ رلا اهي صر موةحو لم ةرصشوحو صو عب ص ناكم كل ذكو خب مجيرلا هس .اصأحو صو

 اروثفصي ب: ؤذوالاق هّدباصأ# ىذلا عب رلاتحارواهقرو تقلأف

 و وم دى م9908 < و ةمع

 عزعرل بل د: ةمحارو رطق د ةفءامإدا ىطرالا ذوعب و

 دشنأو ةف.تحو اءاكحا مسحوب رلادحو رصشلا ارو

 م0 هر.« ةه -هذع

 اهثان كلا حارنابلان ستاك #3 بئاموت تليق ماذا جوت

 لصالا ف تنك ةحورمعيرلاهبتبهاذة حومة رجوة حورس مثلا يرلاقيو

 5 جه

 مهمباصأا اوكينو خب رلااواخداو>ارألمقو عبرا فاولخداوُارأوموقلاخبدو هدب يي

 لاق 0# رلا هربت ىذلا عضوملا ىهوتةزامملا تلارةحيوركاو مهتحاخ- عع .رلا

 هدوهم و 7

 لمامر ايو هي تلدتافا د ةخورعندغاهك اراك

 هلأف هريغل وشو هب لع هنأ لدقو هنعهللا ىضرباطآلانبرمعل تدبلا ىربنبا لاق 0 ارملا عم او

 عضومندغابمعرسل ةقانلا هذهبك ارك لوقب تعرسافزوافملا ضعي هتا>اربكردقو

 لماش وأ هلاحهذه نصي اهمكأ اردمشفالاهُ 'وانمعلب اع لا ريال نصغلاك ع رلاهيفقرَت ا
 م يم

 تيبلا اذهنالاق. ونئمطميل اًرْشُت نمد, تطيهاذا ىأ اهيسلدت اذاقرقوءركمة 3مل

 2 د 1 0 2 5 7 : 2 و 1

 هلا امو اهعيردج واذا نب يحانأو امارة شوراع رعارو مق
 - و ةم

 انيفشلا حارب قشبسلا ىمَ 3 ةرور ىلعتدرو'امو

 قىرشوخلا



 ليل 1 يومك كام
 وح

 قرعلاو حريصا رق ادي زيشيدح هنمو رك ذ قيس تاماذا لالا عأرأ نم يدارأ

 مس 2 و اة

 هارت-ءاوه-لعى ىعاذالءاف م.نيرلام ىلع نالف عر واّصنثنالذ ىلءعرو حارا هلدج نم

 وى ه 11 - يو هم

 لق و ع وهف لد 5 2 للك ماشْعل ىدع 0 و ف درض دع هدس>- ىف فعض و هماظعف نذو

 ه8 ني

 لاك ا

 مو #7 نس 2 5<

 2# ©« دس

 حامرطلالاقو

 هس وز تومو 89 دهم مع و

 خرا ديمتريعَسا اذاديس د ةنيعلتهيلعذآلا كلرصانو

 لاق و م 0 5 مماقيش ادقو * هلوقو

 م

 ف هدف و َبَقلا ١ 00 ب 1001 رلاو لّقدلا سرها اها 3 د

 هل لَتش ىأ 1 ا رش *نمهللاذوعأ لاك سنن بتللاملارطنا ذا ناكه نا ثردلسا نين جحرلا دمع
 0 ةمدوو

 خم لا مى 921 ْحَدما هريظتو مساؤظو دن رمل هدوجأ ع ميزعلا» نم برضرملاو هبلطو

 ْتث "ل تباصأرصاسيف حب ردك ليزاتلافو ةكنومىهو ئث لكم سن كلذكو*اوهلا ميلا ْ

 4 واس نع را نات رلا اول هفو لدفن ملا ىأدنعودو لقد ومس دمع 5

 باوك عمد 2 00 روض ىَحو عسا هيلع ديام ىلع د>اولا لدي اروع دقو لاف

 3 ارأو حاز تنكح دقو عجبا عج 2 اأو حاودأ عب را عجوناتغلامهنأ رع ةكوكو

 وهام هيف هل تلقفلاكحابزأ ىلع حرا هعجب ل ,ةعنب ةرامج ىلع عاحوب رك أو ذاش اه هالكو

 كذبت لعفلاك حور عج حاورألا ماو حانرلاانلسر أو ىلاعتو كرامتها لاه دقاق حاوزأ

 ةحن وراهريغصتواهليقامراكبْئالءاتريصواواهؤاعبّرلابيذهتلا هنعذ_توِد نم سلفنا

 اولا اهلصأ نال حاورأ ىلع عمتدقو حانرلا ةدحاو مب رلا ىرهولا لاه حاورأو حانزاهعجبو
 ءاملاحورأ كلودكح دال ىلا تدعون اىلاا ردع واهايقامراسكنالءاملا,تءاجاسغاو

 راما ارز[ ته تدم 11و ةرادوراداولات اك ةصيرو عراقي وةسحوراانتحو و

 ثددسلاقو عبر تالغا ناكوتلؤذلاو ضلال ا ناان ل“ العر رلالاقبو خير مب حاورألا

 نانهنلا مكئاللو اوة:برعلا [<«راهلعجتالواحا راهلعجا مهللا عب رلا تجاهذا لوقي ناك

 اس / . هسه
 تانآىف عسجلا "يم كلذ قة وانادعاهلعجالو نامهسأل احاقلاهْلعح ادب رفات 2 حابرنمالا

 (ت .برعلاثاسأ .تا 5)

 اذك 00 رض غرم او ةوق

 0 طيصض

 يك وة

 ذا عيفخلا هريفظأو مسا
 مما طيضلااد_معدخا

 خرا ادحلا طمسخ وةنازذلل

 هعرات مايو و-ظفك

 هأ سوا.قوالاوررالا



 (ُتر) ءاملافرح « ءارلالصف 0
 07آآ2>ه

 مهر ساي <. سم دك دس

 مسخ ةسضوب ت كرس اما 3 ثرعذاذا تناكوةبضخ دال سرفحامرلاتاذو 2 رنباىوربو

 مهرعاش لوب كلذ ىفو
 58 ع

 ةئانعريثكلا عطلان مايأ #2 0مل تانك رمئان دأ

22 0 

 اعيج هملجرب برمض ل _ءقوهل جرب ب َرضاُخرَحيوفاح ىذ لكو رامجلاولغبلاو سرفلاعَو

 | ١ بلاد ىلا تومعلانانؤماذب هو حامرلاو حاسما نمل بلاي ]لاق «حامرلا ممم الاو

 ىلدهلا لاك لنا ىذا رلارعتسااعرو ىرهزالا

 دبس 3 ل سا 1

 روما ىلع تأناهيذاوج ب »* نيكس عاف عيطن

 ىل ارعالانءادشنأ 2 هوتةقانلا تحك ةيدقو

 95 5و2 هور وهم ردى هر س وه

 حوا ماهريغتاك فرح ه« خومرلا ىشوحومرلا ل
 سل لع مسوي« و 1 0 5

 ةمرلاوذ لاك هلجرب ىدقلا ترض حرب بدن ارو
 ةءو س9 هم - ءاقو ده

 حرت بدنطاواهبىمقاق * « لقتل ةسنودنمتلو هو

 بعالم بالك نب رفعجنب كلام نبه اع*ا ربت اللامي ناكورءاشلاة دامس ا مسن خاج رلاو

 هعوضوه مث :رلا قف ةىفاقلا ىلا هتجاح حام رلايعالمد سل هلع خل ةنسألا

 حامرلا بعالم انكار حاولا عمداسوُنتامو

 حاسْمألا ودول بسلا فب حابس ردا
 خ١ أه رشتأرملا رفوهضمر لح رلاك ذو عاسالايبينارطل ا ةناجاا 1

 5مم - وقمدو 2-5

 اذا حث رلوهريغوركسلان مهُلد ءامق حرتو هري-غولجرلا رو ة فتح كأن عنا ارمدلار رع رعلا

 | اكلات ا و و د و

 9 موس

 : 3 21 2 هر تت همم

 ل ةدحاولا مش اد_ميل صال اىنان_كه

 هموم دب سر جي ساس مي

 رع راجل اردَمْسياك 7 ٍلطمَعَف حَ 0 ها تدرتلا

 1 سال قويا هاب ندومالا تبديكقر هيلث لكي رداذا هب خر ل دقو

 ار قر ل ل 7” رع . عد 7 0
 اذا اهنرتنالف غرلاقي طامص وهن رادنىك ارطاةد_نمهيف خرلرجالا لهل انإىدلاردلا

 : 1 53 0 5 ذ 00 5
 ءايلابجي ريهاو رنمو بارشلا هر مهاوقهذمو ركسوآ عزفو !ٍن رض ن مهماطعى نهوهارتعا

 دارا



 00 (ممر) ءالنافرح « ءارلالسق

 هما ءارلاولزعلا م لالا نم < عسب راو بص ها

 كاملا هللاش موس قيخ < عار ىرمنالا ل: نعال تلا الغارات

 لبالا تدخ او ةمعارلا ىلع تءسماق ت كوش اه امر كارما نماهوحفو ىمملا تذ-خأومررملا

 ةهمو <

 ىلعكلذ لكوتّردوأ !تءساذاكلذلاستو اهر لا

 اهحامرتن_خأ لقاها سديف ىارملا نماهو و ىمهملا تعنتما اذا ىرهزالا . لسشملا

 نأ كلذ 0 02 وذنامتاو ولا وحر تاذ تيما ةق ةقائلللاه د وسإايلا اها ساه امر و

 | ةسأ نم دقو زال اهب ةدافناهز 4. نم نش مافاهتسحواسهتمس لاو طااه :ردارأ اذااهمحاص

 فدزرةاا|لوقهنمو |

 ه- 2 يل

 ا 0 ِِع 00 هدا

 - سمت ص

 لاق تستلم ىلع 0
 عمل همم ©

 الا دقق دعس د ىلا جدك شى

 هتفظوُأ طاسوأ ىف نيلجرلا ل: 0 3 نمير اا اب ضفلا» نمثل نوكي ٍ

 وم< 85و ووج

 0 نبا حامروامالوَّد براقعلا حامرو هيد هحرو عون رب لكوهل.ةو رفظُ ضف فيظو لك ف

 يلعت دشن نوعاطلا

 بمر د )ةدءوم

 راجل: دعم مد 0 8 ىلع شام كرمعل
 - ”تث

 راح ار را نبا 755 7 ىلع تك
 سم ” و - و

 ا 0 00 66 5 -
 ةغلامنالاق راب اةنتقماهل لاه ران الك دب ساتاو براقعلار املا ةد_.ةمىذب نعي

 ه2 بوم 27همءو < ةهكع هس

 ىراس ا #2 ةلطعب دوس يف

2 

 نورا لاك رولز يد نحراوذو الا ا”براقعلاو

 وأ ىفءهاناو ليذهنملجررنباو هر لوطا كاذب ىعدل_.قون؛-<*ر.ل تاق هنالك ادن ى عم
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 هلوشىدهلا نش

 قمه

 ريعس مهل“ ِء فلا ٠ دن المتن م موقلا ن ناكو

 لصالابا ذكراح كاراوأهلوق

 هدشن اورج ةدامىف هل مو ازد

 راح لازنأوأ ساسالا ف.

 رجل اباد لازتالا لاقو.
 ىىديععم ةهأ لء1انود



 (محر) 2 ءاخلافرح « ءازاالصف ك1

 ل را دعو ألا و دالد ود رطالوءانفو ةعفشال ثيدحلا

 اعلا لاق ةنطاشي الءاضفهناك

 0 ياسا
 وهي

٠. -7 

 رمل لهأثيدملافو ترقب تاوبسالا ا
 3 هس 7ةسلص هس 5 5 سس مست

 حاكرال از زامداعل مرإ * هن اكح اجل ادرعريضمو ةداممنسالاقو

 8 2 5 ه- 1 2 0 و 2 ء 5

 ناكرالاو ساس 0 ل ءيدارأ

2 

 0 نمغرلا 0-5 ةسرعاهاراامورلاق حاولا الاقي وىرهزالا لاك ناشرلا

 ىلعىنناج '”ك ىتلالاقخاو رقلا ةقانلا ام ىلارعال لق و حامر هع جس وحامر رات ا ورعم

 حامر 4 ارىل-روةحام رلا نق 2 اهلذختمحامر زال عئاص حار .رىل--ر وحامد ر 5 كلا اوحامرأ

 نآطاسلا ثددخلا ىفو حاروهفع ءلارهنعط ار مع خر هجر و هل لعفالو سعأن "و نيال لدم ود

 نمفاصتنالاام_هدحأ ةمعرلاىلاولا ىءامى و نيتماكل انيتاهببع 0 و هللا َُظ

 مولا م لكم #لاى وأم هما ىف لاف اذهلوةّدشلاو ةرارخلا نمهسلا يلب لظنا نال ةناعالا ورلالا

 || لع برعل اورششلا نمهناكعاو نما مف مها ذو ةمعرلا دسهةنع عدتريلودعلا باهرارخ :الاو

 ىوتغلا لمتْطلوقو تاو اياك خرا
0 

 لم يحس نم قع ةقاره #2 امن "كب الاى ب اذك: ملا ىبيعس ند هلوق

 ءووع
 0 عصرمتجار عضو ن ركبت را ذهل فرعأالو حلة ة حان 2 هررسو لصالاب 3

 هنرق عضومل هارأهدد._بنبا لاق ارش -ولا نمرونل لاقت 14 لا نم ةد_>اولاةرماوهىذلا

 ةمرلاوذ لاك

 دالي لش سبا ىدعلادالب « 00 ةاهلم مان رعد اكو اذكىدعلا دال هلوت

 كلا ادق بكاوكلا» نم فوزعموهو نيك اسلادس>؟ عار لاسلاونانرق ارو وفو حامعل اىفوإ_ةمو لصالاب
 دال ساسالا ق ىدلاو

 كوك الءتالل:ءالازخ" الل ليقو عرمل هن اك ايوكهما دق نال كلذب ب مر وعلا لزانم نم سدل يمععم مأ ىرولا

 حاولا لاعو هحشر برعلا ل جت همامأ ب كوكلاةعار ىهّرجد شح ارلاو همامأ |

 نها



 1/1 : (مكر) ءاحلا فرح + ءارلالسف
 ها و اء ع م 1 20 1 2

 ى..تكحااةحارلاو اهدصي ىأهتشيعم مقربا هنا لاقيو ةحامرلا مسالاو ةرهاطةزراب نعي

 08 0000 0و ةرامتلاو

 ط1

 اوه ليقوءاوهلا ىلءةفرشلاةبحانل وأنكر لال محلا نم 3-1 رلا 0 ءافلاو
 وو د وه و

 7 رو حاكرأ صحو مانفلااضيأ ل لاو هاج ىت :لك كرار ءالانبا عسناو مفسلا نع

 ىلذعااريكو لاق
 52 ادم ا م اهعع 2 0 3

 لحال 0 1 اودقاتب موسي اذا مهيدقلو

 2-2 هلو 0 0 صر

 فرش مدور ىذزعمأحوكرب 35 تدم هنأ تصل -ظ ى>

 ْى 9 ع« هش م هزم ضم  قءد

 فناضفهفرحو هيل موهو لحمل ربى شن "كلوا مكتينأ قرف ةنملظرهانعملاق

 8 ن يمد ودو ة.ةص © <

 0 هوا ف حرا مساس هور كرو طق ولزبنأ

 - 2 - 5 صاع

 0 كروثملت ناكليوسيف فرقا ةشيعلا شال لراونلا فو عسوت كا

 ىمصالادشنأو ةانتعالاعأ رلاواعزتاهيل ءدقعا اذاولدلا لءقاسلا

 جا لادبدتوأ دلاددرجأ 23 حدقلا لثمفهأ ؟- ةدايسلل

 ا > م هذ ىو + مو 2

 4 وكر ئثلا ىلا كرو دير ةرتخمتكت م تطسوةلدقلبا قتلا ن مَدمَعيلاةكرلاو

 لاق بان "او نكر

 ازئاتل لاس ئاواح ... .اوىلع ذه اًعِشَتنك امد اهلاٌتْكر

 هلا كروت األ لا روت ليدل نبيل توبا دما هسا 7

 مة هم <80 اي

 عت اوتك تكي هاش راقيه عجتأا هل عك لع

 و بس وع

 لال را ةر ٍِ !ىكعلخ .رلا تكرم نول ةرخاش ىذلا حو 0 رلا نم حاكرملا ولثملا |

 اك سلس ظس اجر 37 ىجاشوم ءاعللاو ءافن اك
 - ست سنس ت*“.

 ه يي ةه س

 ريبعبلا ارهطنع را اذال_- راك ذكو سرفلارهظن ِء رنين ذاكر رس ىرغنوملا

 قو ةعفترملاةظملغلا ضرالااكرلاو ةقث ىلءاممتساوىرادنلا تاس رس هنأ

 مس سلا

 هزرحو لد الانض اس اذك

 يعم ها



 (متر) ءاملافرح ب هارالذ -
 نيكول نيامبركعصرل لاقبد دحاو لالا عسل لاق يرشلا دعس أ ]

 وهو حّلاغصتوه حير هيتءاحنا ناعللاثد د-ىفو للرلاوم الاوهت رينو

 حصرا نا ةغللا ف فورعملاوٌىوَرهلا لاف اذكهنيسلاءز وجو ريثالا نبا لاق نينسْلالاٌئتانا

 | ل دقو نيسلا نمالديداصلا تناك ابع رونيتسلالا مل فيل اوه حترالاو

 5 مد 2ةمود سل اع ل حم

 الاوأ ىمللا هخ وهو شل لثمح رلاو هضراكجرهعجر رعايه ارعضر (عد)

 هدءعو 2 ©" هد 5

 حاشر ةالورظصع سبل د حاضر معلا ولعب مهااوأ لاك

 قيس نيا مسلحا اور فاس كب ريدقتا ذا ف صيوهو كولا ديد شابا

 خطا ماو ورمضان دك اهدراهدح ,ةاوذاا فيولا لاترد رذلاو حاضرملا رخغا مساو هلوق »9 ةعال ب مغ مم

 لاق هع.عضةغلءاذلاو حاضرملا ىقاكميلارسكب ةصضر اك
 000 0 1. - |[ هحنم“ ها سوماقلاج رش

 حافو لمع ىوذااحاضرك 5 مالحرأ لكب مهانطيخ

 ىوذلا مضلانمضرلاو ح وضر ما ئونلا عيبضرلاو قدهىأ ىو مالا هيرحدتربىذلا ارخع !حاسضرمل ا ٠ 0 هه 0 : مل | اق قل ع و سده ٠ و .٠
 ممصس م وه

 #2 نول شرا كلو 35 ىرابصنالا كلامنب بعك لاق هنمودنام حضرلا ىوتوح وضر 1

 8 مه مممص مس 5 وه سد

 هدكرلاو * حضري نايلون نما داك * دوعلا نار لاك مف دا تصدر لوقنو

 ةيطعلا نم لياقلااضيأ عضرلاو هنمريسي ىأ ارح نم < ثا نخلي ورا تهت نموطتئلاةاونلا

 هسيئذأ لّيقهانر ةيىهذ.ىذلا وعن لا ةبلانورقنممتاحونأ لاق ةداخ ىرهزالا (غن)

 مكرذانلك ثددلا ىو ريثالا نبا .نرق ىلع هاند ىأتىذلا قرالاو لاق اهمسامدعامتىف :

 فاقلاسكرل وقيم وضع وءاحةزمسهلا ل دبا« هلعد ىأًردارأ ك يلع ها كرايل اهاناسنا

 ىل اواوقىأ كوفر لاك امهنعهللا ىذر ىلعتا موثلك مأحورتاملهنعهللا ىذر ررعشت د>ىفو

 حالما لا وقرا (عقرا) ءافلاب فرب رتفريثالا نبا رك ذ حوزت الايام

 ظ ةَراحْنب ترا لاك ةشمعملا
 و و سم 5 وم اك 001

 جاه مه هش ث دعت 5 مخ مارا
 عا

 هم

 هع الصا لاما يقر وتاستك الارق مكر و ىناعللان ءهدهلاتحاوسلط قوت هلايعل عقر رو

 بايو ألاف وسلس سلا راسا نالوا ينال دالننا وهبلع ما.ةلاو

 و - ” و5 6.

 حير ىهفعسبلاهزريبف 3 اهتامتديرب حافر كي ةردفص)

 0 ل

 يعي



 6 مقل ءاللا رح #* ءارلا لصق
 هي 001193127311237 37مل ةدس دس د17 ذلة لف 2584102: ضت د م ةفت < لج مس جس اة دم

 همءو

 هنصْنرو اهذإودق [94] اتصترو عير وشو صم ا ىلع ىوقد ىد ئةدعلام ًايشدمفىف هتلعحاذا

 انايحأه يجر اهتمي ىتحديلع ققتو همّدقنوا مأرب هعفدتو هبنذ لصأ كت نأو م

 -و الا ل لاا 2

 ىلا ىلءىوقاذاو» حتر بست لجشذزك ميرعن 56 هارىه هو هعبتتو همّدقت ىأ :

 انتي زاهفلخنىنواهعم ىنمواسهنواهللا اذا 1 هودأ ارماوةقانلا تحّترأو همأ عم

 راغداهراعتساو سب و ودول لاق وشنو جار اه دلو عت مف ةقال ذو :ىوقاذا لبقو

 وو سس يس عو

 احوشر هبف لشطلا عمم اوم د6 اهلل ليسا الفانالث ناوهسأا
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 لاف عمر عمو
 هل < بيعابو ناقل ٠ -- هع 2 وه 5

 عر فيي اصملادالو او افوةج #2 تعيق ]عبس ارملا ىل ىنتن إف

 اناني اا شيا تعمل ىمدالا لاق منا راهمتاْسّح نم ضرالا ىلع ىداملكو
 وه دع سن <

 مالا س د عا رملاو لانوهت نارا نع عفا الج حنو مأو ع ءاروهف ىدمو ىوق

 هب رتلا ايل ميشرتسلاو 5 الافطلا م ةرابطلا م ه« لاق هدلنيحةودنلا نماهلشط ىلعام

 فو دعا ةلوز سجل اذ ةفدانلا عي تااخلا# ولماود ف 20 ىءيشلل ةكموتلاو

 لعوب وفربىأ ةرازولل حشر ”يتالفواهل له أد هملاةيالولءداو متر هنأ - اولا ياحي ا

 عك لاق هاير تامنلا ٌثيغلا حش رواهل

 8-2 اش

 قلاوط لاذ بلابلو ىدت 23 هل .يزيواسعان ابدت

 ةمزلاو:لاق كلذك حاشرتسالاو
 0-3 سس ه9

 حد ردن درهدأ !ند د ١ 2 0 * اهر روولخنأك اما أبي

 اهديصحتن رولك أي نامسطثد هل -ىف و اهبتغل تا رىوعد لا ص درالا تحتر شيب ىأ

 مم

 همها ماوهيلع مسهمابقدلمهصشورغ ارهش نم عوطقملادم- ىلا اهدي_فختوصتربو

 تاسلا ١ نمضرالا هجو ىلعام مشرلاولمضتلاو بانعالار مشن لعش 6 علطت هنرعدوعت تأ ىلإ

 07 00 9 ,9-0- 9موءم

 هيولرب ىملا 6 *وهوعرف لوطي نأ كورطظ ل .ىأل هيلا توكشرتسي ن الفون. لاسقيو

 ه وم دهضصاو 1 هموو< |

 لابج عيئاورلاو م ءارلا رايب شماس ئدب اهرامات بضوملا كلذو ربكيل

 مور

 ةراخا لالخ ىرجح قرعلاكهتيأ ارذاو "1 راك ناقل_ءلقءاماهلوصأ فمك ةىدنت

 نءح رتل نبا ىوروءاجرةأ ماو مدرأ لبر مترلا ىفةغا مصرا (عد) اهئار يمس



 ديدٌلا مجيررملاو هلوق

 ىرهوألاةرامعهدهتوصلا

 رمسكلانع زرملاو دجلا لاق
 طلاعوهديد_ثال وصلا

 يعمد هأ لمأتفى :ردوخلا

 (عش) انف ءاللا فرح « ءارلال دف
 هدد 69 ل 5ع

 هنمأق ؟ناكملاحدر وك رملالاَس وفور روساكلاى د لاى :رهزالا *نانكا سرت قدعأ هب

 لازهلاديدشلا ليالا . نمحاذؤملاو حالا (عند)
 5 ولم ريو سو تدمع د سس

 سو دص 4 و 5

 ناسا ناحدرو بدرو هعرسص ه>ذرو

 2 تيناصو حانروخردو حر ددوح زاور عجب اواضبأ ما ٌرلاوه دوالاز هكلاهلا كرس ال ىذلا
 ع ةم م ذو مورو دود - مود 10

 اهتعزر واحوزرحّررتةقانلا تحزردقوالاز هءاسعالاا نم ا وا اررواحزرحزرب حزر

 مسسسشلتتللللا 7

 همر < 02001

 همم اذال 5 ازر رنمو]صأ ًاوهديقامسهذو ٌفعَضانعمنالفَحَز 7 ره-هاوق را رز قران

 هنءاكض رالا نمئمطلاوهوح رولان نمدخأح 1 دل -يقو ضو ونا هنكيرلف ضرالابت ةصآو

 "ا ليةساذاذحر رأو تنعلاَحَّز وو وتبلاو ف ساوفلا ع ٌررملاوا نم العامىلاءاقتردالا ن ءافوض

 ىو | يملا ربت ربنا ير واج مقرا ةيملاةتتلا وسفر

 اب هرطلا لاك ضرالا ن مّأمطاامحررماو ضعي ىلعهضعب انقياذاسلا ايف ا ذهعلا
 هو سه همهم م < وك ت- م7 6

 واع 00 #3 0و
 ميا

 فر

 ” موو -- ةهدم-8

 ميدو #2 انعظىرتلهرصم ن
 سس صو

 و نك < نة 9

 ا

 (عسإ) عئابعج ةعاملاك قئاس عجة قاسلاو

 ه,تءاج نا ةنعالملا ثد د ل2 ىفو ا ”زدقوءاحتزةأ ماو نب نوفل اوزمملا ملل يلقمسرلاب

 و < هع 9 2 اع

 عرالجر امهقوصلوني-تنلآلا 9 رلا

 نافٌشمعلاالو م 2 الو اوعضرت الث يدحلا ىو هلال ىذلا حم مرالا نالفاوهذ مر

 جالزملاوءالزلا ىعو اصر تع مردقو ةزيسع أر ملل نوكبالن أ عسرلا ثمل حسرلا ثروي نيسللا

 8 نك ارتانلاءامبرعلا نمد مأل ل يقوني كرولا فيض: هنال ممر بئذ لكوك لذا بئذلا مسالا

 و مه عن سمو 0-0100 7 همم ع , . هَ

 عيجباوءاسنلا نمةصبقلاءارلاو سر !لرالا عمسلل لبقو نيمفحزلاراب الا ع

 ااا الوب را اوال كس يوم تم و لالا ل ا واول بد عقر
 افرع را لافءار ذاالاو يموت دا ل (عنبإب ح 0

 ه2 دورس مر 2 ىر رس هك

 قرعلا حرلاو قرعلاعشرلاو قرعلابىدان اين دامب عداد ىساو قةعافرع مشرتو

 ورث 7 ع همم ه

 00 35 حجزت م عشرا منعا ديد ص #2 ليقمنبا لاق هد
 اي

 مرمل وانزال للكل "انال | 2 ا.ثفاسشندبلا نمر هنالق لكلا ُح ا مهناذ آملا ا

 ىهل دقو قرعلا نعي حشا ف شنان :ال كلذ, ت يعم حرسلا دب تحت ىتلاةناطبلا ةَصّنرملاو

 لدلقلا نيللاباهدأومألا تصترو كاذكةبفاسعم ىهفلا مئروءامل :هليلقحوشرريو ةركسملا تقام

 كَ دل

 اذا



 كك (حدر) ءاللاف رح ه«؛ ءارلالصو
 مسسسسلاسلا

 سو -95<

 "ةحادر تح دردقوك 7ّملا وةزيسملا ةمخ ى :رهزالالافو اشو كار والاهل .ةناَرْحع

 لاق 0 لآلا ص حادر سك حاد انقل

 حادرلاش ةركلا َبْرقود ما ىلا كلا ى 3

 ى اسد و

 تاصاا أن يةيمأ لاق حان صلباو هم حاذزتنج رالي 1

 دابق ميِرملا باب ٌآ #3 ءالمىَريشلا نمجدرملا

 107 ا مرثكل ارعسلا هلت ناس ردا ةريشكا 5000 :رةبتكو

 ار ومأم كئارو نما لاك هنأ مالسلا هلع ىلعن ءئوزو ه حاد درلا ةبدتكلا هردمو »ا
 يلطف ثا ا ل

 ىهوجادز عجبنتفلا يع ةيلغعلا حدرلاو ةلوااطتلا لح اةلافاسلسما اكمال واحدر حاسم |
7 

 4حدرملاو لاك ةحدهاذنق وكت ارو نمهناه_:عءهللا ىذر ىلع هد-ىورو ةولظعلا ةنشفلا | | |

 5 ىهو هّيَحْدر باسر اذا تدملا تحدرأ نم يواقلا ىلع ى فار رخآلا ولم امهدحأ نامنعم || م8
 ة سو 4 ْ

 حرت داكت ل ىتلالاقَتلا ىو ةحدارلا عجب ب ين ةرانتءارر نول تسلا

 ةحدا راو ثاعشاالىذلال.قثلا ىأحادرل لبا لثما هيو ًالئتفلا فر عنب ثيدحفو ||

 حامرطلا تنبأ
 كا رلا ف ا اويل ضيفا نيفّتعملٌتَ اوه

 رك ذهنأ ىءوم فأن عىورو ريخلا ةريثكلا ةمظعلا ىهودحدا رةدئامولاّعْملا ماظعلا ىهلاق
 عا فه تم وع < « 8 ع 0 مو 5 1 2

 ىفو موظعلا'ليقثلا ةذئاادارآ هك تفرشأ اهل فرش نم ىتا ةإظملا حادرلا تمقب ولا ةفنتفلا
 -هسو و و وو هك اه و وو. همسو

 ةريثكلا نإ قثلاحادرلاو ةلدعملالاجالا موكعلا حايشابتدبو حادراهموكع عرزماثي ل

 هى هد
 رك هيان ىلع هدف ةراخ نه ى متي ةماعدةحادّرلاوةحادرلاو هعمألاو تالا وللا

 7 1 ٠ يل 5و ه5 ه6

 عسسل !لخداذات تيل ارخوم ف عبسلا ةخ نول بيو بابلا ىلعنوكين لملاو موسلا هللا

 ١  5 0 5 - 6.ع اي 5 - 5 7

 همف ل>د: ةعطقل.ةوتدءلارخومىف ةراسدحدرلاودهد بف بانلا ىلعر ا طة_سةمءعللالوانتف 0

 سم ددوو ثيدوص م .ثءهم سامع

 دشنأو تديلاىدازتث ه4 ةشاهف لحل ةعطق ىهىرهزالا لاقو هحدراواح درهحدربه>در

 ست وم 7 وو ىع

 امصطب ةراكرتاقو دئاصل ا تدةحدر و لاك #3 هر اه تحدرا فودح تب 35 ىمدالا 1

 هم

 لاق هبلع هقئاك حدر واح درهح درب نيطلاعّسملا حدو ةز ةزامسا هتان وزي اجلا ىعوهتدب لو>

 2 9 سوم ه-

 هلم .ةنالبصنلا,“انيهياوص رب نبا لاق 35 نيطب حد مرصد ادئاص فص طقرالا 1
 سم يس »2

 (ث برعلاناسل - ؟6)



 سل ملا ضرعولاق هلوق
 هأ ريثالانبا ةراسك نم

 هجن

 م-2ىىذلاوحاعلاو

 د

 (حدر) ءاخلا فرح ه« ءارلالصف 1

 طسنملا لعولا مءو ةمدج همإج رف ىذلاهت "لو لان مسلم ولولا حمالدارأ ارأ

 0 يدور نادت نا لارلا نمحرالا ىرهزالا هفالطأ طا ايهفصي فلطظلا
 و معو 0

 ةأرملاكلذكو نيستا سجل رادوكب نأبجب +0 اهات أرماو ضرالا هعمج

 ىو ةعساوم رتل رو حرارفاسلاقباكح أ أفشو فلنا لايصال رسب

 _ 2 اكو 5

 لعفلاو ةريعقي تسيل ةضِير 2 ةهساومارقنيو اوكار شعورهم

 لككاذكواار قال ينم جا رحبت طوةعساولا ناش رلا فارغالا نا تيرا

 لاق راد بار يصقعس اوُتاهَر هر يرش رونا وا ع 2 رار اوهوءانا

 حرار راو وقعت + نلرافص أبت سب

 ملاذا لجرلا حرر ىممالا لاكو ةعسةطسنملا ا يت يباح 1

 0 ل را و تنال نمل شيل انفو جارح رلاءانالاك دي ريام هرعق لابي

 هيف عضوفحا وسر حد فأن سن ثيد- ىو ةغلاممللاديزنونلاوفاالا وعسا اوحات
 ئ

 اىزئناع جراذاايرمت تالف سرعولات هنِفةعس عمر عملا بي ه رقلا حارترلا+عباضأ

 د2 ها رص ١ ع سلا

 كلذ لكن مس ءالاو عاسنا فمع ًارفاحولويتل اهنا اوق تس اذا سرفلا تحري نيب
5 

 ضير عداو مس اورو ودتركساذاهنعّتح حرا فيو توها اذاةيمل هاو

 م 7 هما

 ءود

 صاع ىتمل ناحرجر مولوصو اطاك نم بد رقل مج مسا ل دقو مضومناج حي ليقو نقدا

 ىيمتلا هيطع نب فوعلاق معى, ىلع

 | 2 2 2 موص سى مح 7

 ىياوةرارس فو اريسع عون ناح رحرسراوفاله
8 

 درا (عج) لسمو مز منا بق ناكوةزارز نس طبل يريعي رب مهل س :اورطتم مهل لوقب

 2 درلا ى :رهرالا رعشلا فب درتلاءاحامت القوي نواب تح ضرالاب ىلا كم بدرعا و

 و وسوسه 7 36

 اذهو * اسود ما قكم وتحسب « مح هلا ى أل وقك ضرالاءمرهطىوتسفئش :ل1كطس

 29 مم ه7

 هاوضىرب نبا لاق دئاصلا تي, ف صورا نا اوهلافواحودرماعبنكم ىرهول اهدروأت بلا

 ود مو .ةو وسو و 1

 هرخوم ىف عسوملاافكملاو انكم ابارصو طا د

 بص | يج 9 5 و مان 32

 رظ | ةصفص عج فصل او نيو نانا ١ ا مج سكع س يعد اولاه

 رى وم 7 و -
 حودرو ةحادرو جادردأ سهاو ط طسمو موسم شبا جر رعج ثلاىع ىيدقو لاه ضدرعلا



 ل (حر) ءاللافرح « ءارلالصق عم
 10 77ب7ب؟7؟ + +777

 سمر 19 ١

 زل عبا ماهو حد 3 مار ل او

 م9 و
 بسإ» رعاشلالاق درا اكو عباس قوناهؤلع عاصق ا

 52 م وود عسس #7 2

 0 اكشاكلا ملأ #3 انيك هر

 ى لب 1:

 حمر طلا ل ني ئاومتل لذا عجا ملم ا
 وم 1 2< ا

 اهماك بتاتا وا 35 هليجا مثلا ش كرما لد

 اهيفراس نع ريانا تاويل ميال ثمالا لاك و اهرامتلةثنحاهناك ؟تادتتلازنا|]

 ةمرلاوذلاف الامم :وانس د وطن ىأ ْ ْ

 0 هنارأ #2 ا ا
3 , 

7 ِ - 

 5 0 00 ٍخ «مالغ رات 6 ا

 لب ل لاق هريشلايأمدقلا ةعرسب الا تخو رح الا بحاصبامهدحأْ ل بغني | ْ

 ا وا 582-و و هم ةءدع وت

 7 ر لب 8 7 0 د عرب ن6 فاهز اره لالا ريخاركو ةقحاوطلاو ةطا اوم ءاوتلاو: امرا ىذلا أ

 ارز طار 3 مجسم عجارآلاو مشير ىلع » لاك حاجترالا لعسفلاو ٍ

 حاب سمتقانوتيجعرادقو مبان دربال ذساولاو ب االاودال الاد ها

 وووست د

 هيب شيام لك ماعنيئيش يبدل جاو 2 ءارذل اوذل الا نمحاجرملاو حاج ضر يعنو ْ

 شضدرعلار زارا رآلاورعونأ ةقرفرفاملا طابت رلاو عسا وىأحارحر شع (ع)

 -و 00 :
 ْ: 0 برعامهالكو ضِهَتْلاَ ورصملا دا

 راطنسلا ادرأ بعلو 6 رارط ظاالوا هيف رال
0 5-5 5.2 

 رخال اسس عرار دوم كلو بو هنكلو قيضو ضابقنالو طم ضرع ءابيفال عي ١

 و ص و مَ

 وهواض ةةرؤودقلا سرع راو ببعوهفاد تا ةاوزتلا د ا

 ف و ا

 حر أ لحرو ضرالا س ال تح مده أزل ل م -"الاةب وسم ءاسر مدَقو برع :رفالا ىفاضنأ

 كلذكئ:لكو مدقلا ضر ءورفاملا ئاسبنا حلا ثا سيحل تا ا

 ىدعألالاق خرافات املا لعولاو حر أوم 1

 املا حّرألا د !مم 65# ٍةرتص سأرف سالاز :ءنأواف

 الس :لاطعتأل با نكيلولو هياتم سانا ترام



 ا - (جر) هاا فرح « ءاراالمف 38
 مس تسل سس زر/بيصص2اشضلضءى سس 22227 دكدكدكدكدلللل

 دنهاابر صم غمدوهامناوةبادننبلحالروذاكلا نال هوو دو لاق ط2 ىرهو ا لصأ قود
 هدو هن ' ع 5-7 3 00 0

 رولا همشت ىلا هينا ودلاامآو حان رروفاك لا ةفروفا كححجلاهبل أبسنا لاند عضومحابرو

 ىعساباوروفاكب سل يدطلا نماهت«با< ىذااوةدائْرلا اهمءانروفاكلل بلحتاهن ا ركذ ىتلا

 لاق رع اههس> 5 بطلا ا متمبلح ىتا اةدايزلاوديردنا لاق ةدايزلا هلل اقف ةيادللا ميسان

 اذهوىربنبالاك روذاكلا هنمباجع دلي اضيأ حايرلاولاق ةبيود حا رلاو زسنلا ضءبىفعقو و
 .٠ 5 .٠ . .  3»و 2ك ١ 0 1 :

 دلب حاب رلاورلا نمبرعذ حان رلا بزودف الغ#ىرهوملا طخوهحالصاو عاطقلا نبا ةداز ند

 فاس مم. 0 جابر دمام اذه 2 رعاشل الوقىفحانر 2 حار را

 وس سو

 ىشعالاتءدشنأو عس "رافت "كل صفا 4 71 ولن ثوملا سوف ع راو
 <« 8م

 نوح ربامه لاووحلاو ا رادارأ هنا لبق * 3 © رلاتااصنتّدمالنم 5

 ىتهلقثأ أن ازيملا حرأو ل ئامرطظو هند سو لا حبرو نزاولا حج 0( راس دكان 5

 و2ووور 72 هم و يومو و هد هع

 احوجر جرو حيد حربثلا جروب هسطعأ ًااذاادجرتت رو نالفا تحير أولام '

 ظل

 "8و )وه 7 وم 0

 اجار طغأ أوخ رو نز لاقي و لاماثاح 6 د بد حي نازبسلا جوال احيرواناخر رو

 خلا نوف سيم مهواضي أ لش ا ىلع لا ةح اج رلاولةموهو فخ فلق حره ساجر و

 ىشعالا لاق ه1 جارمو ميجا ضدحرو حر وقو لاو ةنشامدض نوةسباكل ثلا

 امال احا ملوك 3 لممريغ هارت باسم

 هه

 ثريىذلا حارلأمل-او اهلظنلنم عج < ارملا الو م ءالدحاواللمقو اج مو حرر حدس حاو ١

 دش ساس سس

 وم دم هس

 نك ىأ اهنح رفهتحارولحأ اومونمرو 0 أمهانخحتر ركاموقان وانو ئن الف هبحاسب

 ارو حابرنأ اواي اطعألجرلا حبر ولا ىف جا موقد ىرهوما لا ةيكورلا

 لاه حرةوسننمقزيمتلا لقت
 رف عي راانثلا باذع #3 اهروصح فه لافكالا رولا

1 - 7 
 هممو حدس وم

 ةوقهنواجلع مد ه١ تيرس اهثداو دلع اذا راحل لاق وىرهزالا

 5 )سو <ةهم هوم

 الس علا 0 د ا د

 وو 20 3 0 ٌْء

9 

 . دافي 3 رالمكبتلا نمير

 دسبا لالا اور نموا ىرهزالا لاق

 يل | مم دو مسح هيمععج يك قم

 3و



 4 (حبر)  ءاخكلافرخ » ءارالصأ 0
 2م 892 ىعءءو 95و مهس #ي لع 5

 رعولااس 007 ةيأج ىو قماش ف رضعالا عدضلا و

 د هؤ و كت« م, هد

 : راع لا 3# 0

 اوت ننولاي مودي 'ورالا داورشغلاو لوول نم منا لشتلاو عام 0 ردا

 1 ااوةسبظلا ىهف ىراملا يأت اقاذاو شسحولاةر ةب هيأك-او ضاس هيدي فئذلا م دعالاو

 هَ وارلاةمال_عاامامالا أندم طخ ىربْنسا ىثا ما ودس ن ها رعاه

 ابر ضتو ةءاردوالدقنهرمدع فة -غللا لع ءىبتناه.لاوهقلاهقفو ىطاشلااَنيدلا يدر 0

 ةد.صقلالوألاك 4
 0 1:2 هر 3 ما مهم و

 8 0 ى ٠ 0000 هر هد

 ند ناو و 3# 2
 ئإ

 رمال * ايسئدبأو ىذوف مهارت 0 سومو #

 نيماكتملاءاسو ردح ًاوهو صرت ناك لهسو أى رتل لاَ يشن لاف ود ةناصستو هللا كرات ا

 هقرو هيام أنى تدبصق لدا وكلذرتغ فو يدلل نامت الا قراعمالا لاس هيوارذاكو ا

 هر درمان لكم وقأاد_اريلهنا ظحاخارك ذولا ل وغلا تدر صقوا مق تحأ |

 0 تاغ لوف اعل م م ا لماقلا

 مالا لهل نكن د #* اذواذُل هَ تنكوأ

 رقلا نميرضولاهدرقلل ما حابرثمللا لات ىرهزالا ٠ نا دزرملأ 200

 كثدنع. لل ءلرمسدشن ٌآ و حاب 0 لاش

 مورو دك 4 ع ودو-و 25و اك ض نا 4

 مرصدارفو أوز عباد 03 م "6 نوعا روم اس

 حارا لبق 0 ىدحلال .ةؤدرقلا داووهلبقو لدول اوه وذل حلا كرعالاب لاق ا

 دخنأو ”ىواّصاريغصلاةش ْ ةساحلاو لمصفلا |
 - 63 ه نجي

 فنا زتاطحا ءاكحص 0 يوطا ارق لوألا هت

ن ىلاواسنأهلءجدقو ار لا سقف وكب تنيك ميما وأ
 رع شل و ه

 223 مقصد م 0 وو م مس ض2 ف ه ع

 3 را | مت نوت 5-3 مكر 0 او 2 *نيسابلا .

 و # ”ته

 لاك ثاولا فىربنناناكو هنمتلت ىذلا لالا قاذكع هرو: دلال شمة يود حارلاو ||
 اذكو لاك ىلصأ ىف عقوا ذاك لاهو زوفاكلا نم بلر ونسسلاك سن وداضيأحآبرلا ىرهوللا
 00000 د صج جس يحط هت مصج عج معتم مس

 ةيص دة لس ه8

ْ 

 ظ



 اوحتراذاو مهتراجت اوك رامىا مترات تح راف اوقو 75 مان ىلا ليلامو تدعو *

 سة 869+ وو 5 وه

 ارمديمراهنلاو هلوقو هلا مزعيالو حالا ىلع مزعيامغناو سهلا ع دا نإ و ٌتدردقفاهف

 0 -ه) ع

 1 حيروذىأ عبار لام لاذ ةءلط نأ ث يد فو هيف يربى دلل ع دو عيار مو فرس عأ

 ْ هعانتج حير أ دقوا ردتيطعأ ىأهتهل ٠ ىلع تك أوءابلابىوريولاع مانوئبالكلوقك

 9 2.8 بس

 ١ | ىلع سماهم لاقيو عا سمع وشلا تعب ومهند جعبرلا ىلع ىأ ةمجا رمال مداطعأو

 1 ا
 || ىدمهنآث ردا ىفو م لدم بد الراس ريمع هنم تنكر ود ف اني رتملا

 عشبلا مصيالو مع راهشبقن كيلوا هارتشادقةعلس عس نوه ريثالان با نمذنإلام خب رنع 9 !

 لالا اكوا ردىلاثلا نافذ نمتسبل .ادلوالاعئابلا نسم فانالغإ رالحيالو ا

 حرم ليصل حاد عباراهدساو لاصنلاحلاو ةرامتلل اال نفك شام راو

-8(9 

 ةيدنن ف امس لاق مقتل رلاولاج ولج لثم

 ٠.89 5 / >َ سو سماصا س عاومد

 رن ى كلا نهاضفيش عي 0 باح رمهقاضأ اورق

000 

 ووسام رو خارلاقيراغسلا نالت ىعمو نإ راف ارخاذا لحرلا ْ

 | ىريزبالافو *« حو 1 ءاوقأتادهدق * شتا هلال أوو فاكر ءاور نموا

 | فوجد دو مداغك عبار عجانه ريشا يدب فاق تن ح رف مع 0

 | ىنعالا ا غزا بشي رئاطاشيأوهونغادالوأن مب راولاسننا
 ا 2 رلاٌتاحاضنتدمالثم # عقلك ىواشكءوقلا ىرتف

 وز عيب ديد شناوب شاور علك 2 راب او كب رلا لمقو

 ظ رغما ءرشنل اكل اعف بانؤدتسعونأ ونأ هلافرك ذلا

 ظ
 000 س 9*5 رب درى و

 رشتلاو لكوللاوليمسأو * اهحايرشغرتهقلإو

 ا تهذلا ارمضالاورصأا لؤونل اونا ارغلا لوستلاو عضرُتْتع روافداو اهحاتر وةدرقلا انهه ةقلالا

 ْ َظ 9

 ْ دلوعه ره د هراوعتسس و ةللا كراست هلبقو

 ْ 9 دوو مس 6 وه ع و

 ْ . . رفغلاو لت تاوزعبذلا #* فلك دقن رىفه-ةلخ نم
 ووص مت ةضصو م

 :رفقلا هةكسمن هوهمف 23 العاماذاو 3 نكاسو

! _- 

 ا



 1 (عد) ا رح # ءارلاو لاذلا لصف
 ذآ مدس سسمسسس

 1 املا مسلااضأح 0 رذلافةغاح يدل فاعلا ن ءىرهنزالا
 ءودق ءور «©ثو س

 حرر ذلا ىلع وسهلا 5 مكتاذاانرو هت لاق
 مور 5و )

 لاق 2# رارثلا هيفلخجاذاهتاملط جدو تضرتمو اهل برزذجلافد موعسمح ردم ماعطو

 تك 14
3 

 والو ناكوت دسغتلو وعم مالكا قوم نير راردلا دحاوهي ويس

 هوم5 ك4 هومذ
 ىلوالاماللا تفد_>ترغ ءعصاذاف نيذيعلا مهو ءاغأا مح مدل عاكف رسرذوامغاوأ شب : سو دق

 كدو سا ريموح يم

 ىلع طسنت خيرا رذلاورع ىأ نءىرذزالا 0 سدل هنالخريرذتلقو ٍْ

 د دع -ي9١ 1

 3 دلل عقدتمنالف بار ءالارداو ىفلاكت ةصاخ ىرشزالا ( مدا ع هرّذاتدح اورج ضرالا

 و 6 دى نصل وي نيمسو 5: نش سرو سر 2 ع دييصر# 2 نسير س7
 حودلا حو 9 لح ووسع و صولا تصوت مو ل 1

 اريق تس اعض مصل ذهلاهي وع ةدماسلال سس اوديدشلا ا ١

 لمتهم :اجدنع ايدي 5 د 2 45 ولات حاذف
 مآ

 هلباحاذو تق تدي نضرألا د نمةقيرطلا ةريتو مجبر انولاوانعي رس احتلال ْ

 ثلا دو هزاح اذالاملا ىفلاشامنا نقال !فكاذلاقال وافسعاف وساهقاس .واهعجاح ئه ١

 2 .٠ تبل ا ى6 8 م 3 -و ها ل 5 0
 دشن او ىنارعالا نا نعاهدُدب ِهْمْع وهلبأح ودوهقّرفدح ودواعودهاذ ا ىغاأ

 و 5 5و هةر 6

 ١ وبتلاو هولا لامتناف + خب ودتلاو عسبلابىرشلأال 5

 ريثألانبا ( عينا « حذو لك ىئانقح ىلع * ىرش زالادشنا اوهحوددةفهقرفام لكو ٍ

 ربكلا حيل يلا ذثعشالا ناكل عشيدحف ]

 خ رلاارعالا نبا رملا ىفءانتلا حار راو رلاو عبر لا )ع 90 (ةمملللا رالسغ)
12 3 

 حب رهتراكت يف 2 َر رو هب اا ماوه ِت هش لثمك رهو لاق ولدا ا ولذملا لثم 2 راو 1

 حامسلاو حا انترامتلا قل خداذا ل رالوقت نرعلاو فق ىماروار دا

(7 
 هنراجت تر لوقت برعلاو هنسمق حن راع ذا عيرم عبس اذهو ارو نالف جب ىرهنالا

 قدماو ألا مهتناجع ترا ىلاعت هلوقو اهي مب ةحارةراضواهي .فاهحاص حي داذإ

 رس دةلوقت نرعلاو اهيفع_طوبو ابي راما 2 رالةرابتلا نال, هتراجت اورام ءانعم

0 

 لعسفلا لع ىرهزالا لاق مالكلاة عبو راصتخالا اذ نودير رينئراجت ترو كعب
 سه و

 ) 3 مكر واهيد رب عبرت رب رحلاق روس وهف انئأ ارهاسو ان هل هو ةكوهوامف 000 ال 0556

 احر رزلا مب راادلوق
 بعتو اذعرعك احرو

 هريغو حامصملا ىفام ابعت
 ىوىععم هأ



 ىرش ولا هدشنأا دعحمل وق

 ىىبعم هإ امهخ

 أ انكعارزعمبو هلوق )0

 طيضلا اذهب لصالاب

 في رحت هنأرهظي ىذلاو
 دهاشلا ل.اد:حرارذنع

 سس ىماقلاحراش ف تنننا و

 حاّرذ عسجلاو لاق ثيح

 و ألاف ناسللا ناءمحح
 امهناوهجولاعب رارذلا متاح
 ها رعشلاىفح راردلاش»

 ملعنام .ركحارذن افلمأتف

 حوردكد درفمة م ودلا كلل

 دوقسورونصو سوّدَقك
 مذدر كسوبارغو نيكسو
 لاقيو ةنسضسو دف

 روف_دعك نونلاب حونرذ
 لادلا مضب ح رحرّذلاَو
 ةنك اسءاح امهندب نيءءارلاو

 د3_طندقو نيءارلا خفدو

 2 رارذ عملا وامهمىلوالا

 ها سوماقلاق كلذ لك

 هوم

 + نا اسس نيل نو عامر نوجا ا ا ارم »
 00 ١

 3 ا

 (خرذ) .ءاحلافرح « لاذلالصف 1
 سدي سلا

 فد ىرهزالا لاق هرهظن م ضفخأ نوكي ىح عوكسحرلا ىفهسأر ْئلأطب نأوه من,دبنأ

 باص ا ءاوراك ةهعمربغلادلانةال_صلا فل جرا حدين أ ثيدلا ىف يمعلاو فرات نا
 210 5 0 .٠ . . . 1 : ع
 | ضر ء فقالا ىلع مسم مع .اذلاو هسفك_ثالأطخلاذااو ثد دما بن رغقهنعدسعفأ

 2 28 م < 1 2 و
 لجزو عارك نعام_هالك قدلا لسقو قشلاحذلا «(عن) 0 لانو كحل
 هم ك 3 7

 نما اريل خا ون وقعي لاق ءاهلان الاو نطم /| مط ءريصق ل بقو زا ان ر م

 نيسسحلا ف ماكتفماشلا“ اهقفن م همفدَ هرمضح 0 وع لد رب ىلع مال_سلااميلع ىلع نبنيسملا

 . ”و مص سه ع

 الاول و رتل اب .ننلاق حي راب اومال_سلا هيلع

 لاه رعدس اعلا را نامل لور 'لاك ىرهزالا لامه يمييعيا مدل نيح

 سد” اوس س ه2 هم 3و صرت -و

 | دو عرس عنوالا برات ا 0 اوهولادلا 326

 | حر :(حدش) أملا ىلا قس نأ لبق توب ىقشعدلا حذرا (عن) اولا

 اريسبأ يش هنمهبفلعجاحيرذملا ووو تار فعلا حدو عارك نع نتكع رلاؤتوع

 2 9 م 2

 | تيلااذ يده شتسادقو « اكرآ ادع تابحرألا ن م ه لاق ملا ديد كتير ذرخأو
 ظ

 روك ذملاتببلادشنأ و حرش لاقيلخ ىلا تابوسنمل الا ٠ 08 .<رذلاورخا ىعم ىلع

 و 5 و

 قيذماديزوأ رثكلءامهنبل ف ٌبصاذاحرذوءاملان ههيلعراك !ىذلا قيما نللا نمحردملاو

 وهو و 8 1 و يىدو 25

 قطاذا حور وأ ءاملارحيزم ىذلانيللا نملك ٌقرذلاو حلاو حارذلاوحردملاوعشلاو

 ةعرذلاو الر 0 5 اعاد دج 1| هيوادإ

 1 ا 2 1 .-

 ع ا سل © رق
 سس"

 5 جاوا 0 مز را م 1

 امهنس ماشا اءنايرقا هريثالا نبا لاق ءايرح - كلذكو ماشا انةير ة”ةلمهمءاحوءارلا مكو ةَز وهلا

 ل متو و صوعت  وعدوثت د هد

 ةحورذلاو حرحرذلاوج رخرذلاو ح رحرداار ةحرجرذلاوقحي رّذلاو حارا لامل ثالث ةرياسم
 - ءوس 5

 ن٠ و وىصوم)و تىمز

 ةرمس< شريم عز جم أش بادذلا ند مع ة.ودشل لكاس ن ما اهاور ع ورتلاو

 هاماق

 هوما مسد تح او رسكي نأ اودارأ اذاف لتاف متوهرلا اانا اياهم موداوسو

 لاق دارو« حانذ عفوك لكلا نع [ءاودريص ف سدعلاب

 تم

 حرار“ ةامدحوأ لعن 0 اهعءاعد يسجحالنأ تراب

 قرهزالا



 00 (عذ) ءادللا قزح 7 لاذإال ضف

 دس ب مص سمول

 8و م دعه ب

 لسطاءوكم ىلع ةادالا ىدا د هتسطبح ويم طعن لكن م

 شرا نيو قوشلا لص نيرام حمل اومن ب1 الرسلا تعا دوا تلال ١ لد وس وم” د م 6<
 هو 020 0 وءوو رز هدد |

 درصك لا تابن مح ذلاو هلوق لكي ىيطوا حءاضس# ةررحدهب ,ك ضع أ ركفدوس ًارشقه ف عرشقي 10 مبذلاو ا

 سص | ودصو
: - ! : : 

 رزاسامدلاو هلوقو بنعو 5 ةرصش حلا ورعوأ لاق اضيأةفشجو ال اقو ءارف |نعةفنحولأ ءاكح ةحيذوة حج ذهن داو

 5 مكي مو ةرّوِلا لئماهاصوءارق ةمد ود كلك ايي قاس عتب

 مَا وع
 رغب ةةصقىثعءالا لاق رججأ نول و ئربل ادا حلاو 1

 يعم ها سوم

 04 يق توم بمص 9 يدع 25 و 9

 حدا ار واجد ق تقع 5 انامل بلوتو

 2 دل ىلعت اعتاد ايش لواهمالعأوا نول ب خانوا يكد د :

 ضم. ة 0 و نيك رضلاو حبلا وتحل هلا و لاق ديلا هبشي ىذلاوه لا 3 :

 ةهنب ب عكر عش ىو ريثالا نبا ا

 ا حاد نام لا لاطن اواو 5 يا

 عب ذااواسارةاورلا ف ري ري تب ضيأوه واقل حابلاوةياور فج ادككات

 وص 57
 هردصولا ةمعطم راو هلوق 0 23 اماُثنوكن هو د 906 اوما نمتابث حالو :

 ١ اقيذلا نماس اصلا ا
 ا تاما سالو ل ِ اهلا حسا مق 0

5 2 7 7 1 1 - 

 ةغبانللرعشلاوملا برلو عالاقل مهملع ضاخت 5 عل ب ةمقلع:امنكلو ىشعالالاقو || 1

 ىكت# ىةأ ٍ
 هد نأ, عذر فاو از تومماضأ لاقبو 5 دو مكاوتاها 2# 0١

 مهوحذىأ ' حالا منالفوتت مهذخأ اقبل حلالا "-ْ جاوا مايك |
 من وعدو

 لزانم نمل ززم بالا دعو ةحلطلا طه أ هكذا هنس ههنئااسحو رجأر ًارواضيأ عذلاو
 7 رودي <

 ' بثت د رقريغص مقام نمدحأ و رتبف ءارذا دقمامسهن نارا انوك اسهؤالوه 00 ْ

 ه

 0 لا حباذلا علطاذا لوقت برعلاواجياذلذأ و ميفو_2زر هت اكه بكم
 5 و دس » ياعم ظل

 أ لدرا م ذو رودعم قوة شمىأ 5-3 حو ذم باصلا ايف بع ناك « ةوقهسوؤتلا

 ىنمهناثيدسلاىفو لادلا فورجملاونيبرغلا ف ىورهلاهاكح مد ع وكرااهسأراطأط |إ|

 ثييللا نعىرشزالا ىحو هلمهملالادلابرو مشملاوةباو رىفءاجاذكه ةالصلا ف ميذتلا نع

 سس و

 هلوقولاكراجلا م الصلح رلا حدين أن ع ىسم هنأ سوهملعهللا لصىننلان ءءاحلاق

 06 برعلا نا سأ 7 55(



 (عذ) هلافر «٠ لاثلالسض 2
 قثمةماحق نس وح

 امال تاكامإ واضيذامإ 3 ةمركت ترك عارذمبلا ىدب

 دالو |نمريغصلاوهلاشي اروع ع ؤبىذلا ىذا نال اوان ال-ىو ربو

 نيك ددقو نامةسهل لاقي هسعب وهَمتْشي ناك ل > ربتببلااذهىفرج نبا ضرع ربنبا زعملا

 : لاَعذ عوطقملالوا
 و 5 ة مو 3 همم ب دوست
0 

 انامس ءرشاهع عفديهللإو 5 انهي وان احلي نفس

 هس 5 وه 5 موو هت  ج

 ريش الا وش جحلاو حاد حقا لاقبانعي شع عة ىأ,وقلا عا

 لة هير

 اههلجرل عباصأ ل وصأ قوق لاو, 2 اذموديداخأ اواو لاقبول

 ةامم قهسسو

 عياصأ نيب ققستوززك حابلاو ديدشنتاو مضار ليقو حلالا كم ءاوردصلا ىلب
 دو 2 2وو

هكوشهنودامهلوق هنمو بارتلان منا.دصلا
ححادذلا حتربنبا ن ءىرهزالا حاالو' 

 نطاءفز

 4 و باب معجبو اًصرءاهعطقو عباصالا تدهن كاذو اًضرعلبرلا عباصأ

 هذدوس يوه م او هو و- -و لمع

 هعلطب بكت اد 4 هع مسيو اهب 0

 .برعلامالك ىفديدشتلاو ىرهزالا لاك دب كيد تنْلاَر ١ روان يت الوش نزولا وانك

 : اهدحاولب ءاسملانم اذ كاوا ىلعتناجس تا ءاودالا 4 نمهناىلا ثدهل اول ب هذو رثك أ |

 ْ ضعب رثا ىلع هنمبل لا حرير هاف ضيالادار 3ىلعو دس فل يسيل يسسموهو حبذم

 ليسي رهنل اةمهك اهلذب وتلا شيال قع عنا دوكندف ريشوأرتف حجب ذما صرعو

 نياطاوامنو ةيدوالاريغو ةيدوالا ف ضرالا عجب فنوكت 0 اذكاو مبدل كاذفاهاممسف

 تيبارشلا مسمر اجلا جبان اوّقشناوأ كهل ا نر شرا تالا نس ع لا ا,ضرالا

 ةرازجر نا اا 50000 وكلا تامه وت سم اومارعلا ما مذا 0
 23 2 )وس سد وس

 ىورهلا ءاكح هتلابدوفلحوا اروتل ااوعضو حذملا» هولشد أب عك لاققدها بكر مالالانع

 | نواس نوط طبر يهلبو رمال عن لو ير لاف

 555 ا 8< “و 9

 "0 سرنا 3 لمْ سسك لل برع
 - 8 ل

 - هو ” ندع م2 ه' 5 مو

 لاقي هوثاب ءرقلاابيةنوحيذياوناكمممالاجذمو حباذم سئاخكلا ىفر رصاقملا مستو لاك
 20 م

 ىارلا لاك اهبح وبدموهف كد مدعم ديو نق تحت تااساذا هني نالت



 عد عى ءاذلا قرح د لاذلا لصق
 وم ةه 2.887 3

 ت0 22525252225225

 عدلا واهريخو رش نمةصينلا ب عيشام عدلا ىرالا نيكسلا جذااَودلالصالاف ا

 / 7-0067 تا

 ةعدلاو هلال ميلاوليصتلانيبتبل رعسش حالا منش ل حبذا عضوم | 0 ١

 قرم 2 م ا

 ءابلا خف ةحجذلاى ىرهزالا ةماعلا هيلع ىذا نيكة فرعي ممبذيهناك قلما عبو |

 قاطلا قع وا .لانيكستبهحدلا ىمصالا ل هذخ لاقي لتامر وزال قذخأيهاد

 ا

 ا

 ا

 مص 82 سدو :
 فرايز دعسأ ىوك سوميلعهتلا لصق الوسرنا ثيدطا ورحل تبوهفع دلامأو

 ود «”ه 9 ١

 انهلدكذلا و ةحيدلا لوقي ديذوبأناكودع-سأن 13 - رس ىف: عدأاللاك وةستلا نمءشلح |

 اقيدص هلق ىذلل برضي لدم لا ىلع ةحذلا ثم كلذ ناكل ايو ءاملا ناكسسابهفرعيلوءادلا | ظ ]

 يباب يوحنا | ىفحرذت ةحرق ةحجذلا لمت نا لاكو ةوادعلا ارهاطردعوها ذا |

 0 ا ا ”وو- 0

 عوج رانا ميه اند حذلاا هيج اورو عم نم اريلا داعمنا شي دل انو راجنانشات ا

 9 وس هوس

 حابشاولتقتك ذاع واهعمت في هبفرهة حرك ع وول نمؤللا قذس أي |

 ىدسالاد نم نيروظنملات عرذدقف وئام لكك لا حلاولبتقلا حي.لاوناك ائلتقلا |
 ل كار

 تر ريعلم رلا بيئكمش #4 دم ىلع طرملا د 35 نع ندي هب راج اسحب

 و 3 هه ص2 5< نو ع 1

 كس ت< دل متراف #3 قلاواهكسفنيب ناك

 ىألوقامأو هد ا و ننيكناو لاثستال لرريغدل اوقوُتمدخعَأ
 رخةفصفف ب ذا

 هم ه 72

 سر سس سس 2 شا سم صام صم سس. صن د يس اس ما سس

 دم و

 ميدل جدولا مداها لاقت #23 ثحواه-ةاوحتفاذا

5 - 

 | ظ راو ياللا نمت كاجول

 عيد روما امد * هناكر اكريبعلاب لطلب دريسؤ ظ

 مدلاالمدلا بحاص مد دلاا اور بد هنأو مدلا فص رام 0 وءامدلا فص ومي ظ

 ءامد هن اك ى أ ف اضملافد.-> ىلع هنأف ميبذلامدلا هفص واماكن اولا عال: وهنارخ الاو | ظ

 عق ةوم هعوقول ارور<#ناكىذلا اريضلا عفتر اف“ ابظااو» و فاضملا ف د>مت و وابظ جذر رولا ءامظ ظ

 هيفصو اليعفن الف دحاولا,ةءامجىهوءامدلا هذصوامأو عيبذؤرتتسا ال ف وذحنلا عوفرملا

 ةيؤرلا# ةدحاوةروص ىلءهقوفام ريس رثنؤملاورك دملا |

 ىذلا ميبذلاو نيئس#لا نمسدرقهتلاةجرناىلاءتلافو * أهي ص نمكرعلا فاد ظ

 رج انبالاك كسل عذنأ شبا

 ةحذلا فرسعد و هلوق

 لاذلا تف عم ىأ نيكستلا

 عماهرسكو اهمضداماو
 ا هرسكوءامل|نوكس
 نارعنر ولحأب ذاك هع وعملا

 ها ىيوياعلا 3 ع باكو

 معمم



 (عذ) ١ ءاللا فرح لاذلالضُك ع

 ىدصتن مىأهملع ص سرملاو ءاضقل !باط نمر ردها هانعم نيكس هركغل 2 ع *اكفام ضاق كب و ناك 5 3 اونرم هلوق

 ظ هيابسأ عرسأن ٠ مادنأف ءالهلا د ءراج اهم 2 ذااومرذصلف م ذل ٌضّرمتدقفءالوتوءاضقل

 ْ رعت سلس نكاد اوك امنئاف :رعلا 2 ذلاناامهدعأ ناهحو لة نيكسري غب هلوقو

 و 8

 ٍ ظ همعش ىدأا مم.ذلا نا ىناشااو هندن لال_هنودهنبد كال هن مهملع فاخام هيدارأىذلانا

 ا | هلا عتدحذناكن كس / ا الا نماهدالل_تو ةحصيذلا ةحار

 ٠ اةللراكناف لفر كتككو هنمق ولا فد اورد ا ىفءلب ًانوكمل ل#ثلاهءبرضف
 / وس <و

 00 الا مانت وديا عرقدقوو هنأ وضد ليزغتلا فو ةرثاكلا ىلع

 ظ و ه9 م

 | كدت عباد اديدشتلاب| لع عنا اوناش فيفنتلاوديدشنلا يلع

 ا اك دفو ليزتلا فو جيذامم ا بدلا غلب اريثكتلا تعفو ريثكلاول بقا نوكأ

 . | شيكلاوهو حدي سكب ىاءانعم ىرهذالا 0 اال ياعم 2

 ظ ةلزنع وهو جيذاادعاام يذلا ىرهزالا مسوام يلع هنثا ىلص هللا ل. ان نيل يعمماهبىدقىنلا

 18 اهيل

 ظ ىو فوطقملا نع ف طقلاو نوعلعلا نعم نط اةلرنعوهحوبذ ملا حبذلاوحوذملاو يذل

 أ أتاويملاز هاهريسغو ىجاضآلا نم مدامرسك اي دب دام ةضلاثب لوس

 | ثيدحفو انهيطاوز_ذلااذاوُصتا كاوقك ةصيا وذ مولا م ءاوهنملعفلا فلابد

 5 < ل

 الب :الا نممح د زوم أم لك نم ىف اطع أ ىأ ةياورىفاذكهاجو ٌرةحاذ لك نم اطعأف عرز ما

 | ماندو حاورلان مءابلا اوءارلانةرومشملا هب اورلاو ةلوعشم ىفهع ”رزعاق ىهواهريغو مغلاو رقبلاو

 |[ثنددلافو ةريطال ةضيبذاهل ميذيفدهشأ امونيعلاءامحي رضتسي وأر ادا لجرلا ىرتشيثأّن ا

 ظ اناشاوم ”و؟انصاوجر قس اوأ رادار اذ و فاك نم 8 حتاندنع ى من ل سوديلع هللا ىلصفنأ

 ظ ىلا توريطت مهن أش يدحلا بتال مهصنن أ ةفاخم ةصيذاوحذ
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 / للا و ود د عطقال_-رن ًارعنبا ثب د_هنم و ةرصش ىأ ةهظعةح ودىلع استافاو ةرلا

 اوت هيما لا البا اوما فيحان ةقر وتعب نأه أذ

 نيريبكلا مضذلا تيبلا» ءاهريغبح ولاا لس دلع لاقي ولعل للا ةحسودلاو هولك ظ

 ئحارلا لاق قى لال ادد ىلا ارعالا نبا نعرعشلا 1
 سو #ه 8ة-و

 رهَعلا دعب نم 0 90 #2 ررسلاوحاددق كلو حاوصصأف

 نعسان مناد 000“ هر ردم راغعادمو طد ا 6 2 روم تح اةدقىأ ١

 2 ع 5 ١

 نعسدبتلا ٌةحادايندلا لاقي هين دولي ناسصلل هج 9 شعت حادا و هع دك هق ةزف هلامج ودو ْ

 0 هنا وصلا زج فأ م نع فوهلملا هللا دمع أ .

 000 #2 حاد ىبحالول

 ىح ن دج اد دع نكي ةعللا ميج فرع | مررطم الل اندلا لاقفمح ا دامها تلقفلاك
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 ناحندلاوهحودكم قر رق هلام بدو ماك اهس ىف حيد 1042 د هم حادا ناسصلا لوقولاك

 دالتقاندنعومومبسنالاتلاعيت جاردن وهو يفاضل ١

 من و2 ر89

 عطق ميْذلا م 1 3 رك ني ناس اذا ا ( م (ةهجلا لاذلا لسفر
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 لاقيةاشلا ته ةردصم م ذلاو قلطا ن م مذا عضوموهو ليسصنللادنعن طاب كيو
 ود 02 و هم م ةدهصس يح

 ىبذ شاك نم شدكلاو ستلا كلذكو و اذوب موقزم عبدو وبدموملاب اة

 مث ا سه < ى ص سس يس

 ةقانلا كلذكو حئابذو ىايذوىعذحاسعن نم دذوةصيتاشو ةحودملا ةاشلا هم لاو قاندو

 مم ُث :ًاوناومحلا نم عنيا سساةصيبذلا ىرهزالا لاق ابلغ .الا ةملغلءاهلايةصب ذتءاجانغناو

 لخدتإ عيذتمصنوأ ميبذ شكو أ ميبٌدقاش تلقناف تعنلا بهذمال ءامسالا بهذم هي بهذدنال
 لافو بضخ ف كو لهفة سالاقيرك ذدل وعفم نعم ىفاتعن ناك اذا لمعت نالءاهلا هيف ا

 نمءاضقلا ثددسىفو اهيلع مسالا ةيلغلءاهلاءتناجامناو ةصبذىتالاوحوذملا ميذلا ىرعنالا
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 حدردلا سوماقلا ىفداز(؟)
 ها ىلا عاوملا رسك اد

 هىينصم و 5ك

8 ْ . 

 ىرهزالا (حدرد لس حب ردوا كلر هل ىلطأط ىأ حي ددسأ ب بارغأ نم بص لاف

 (شد) الافرع « لادلال دف 1

 ةرحوو لاك خداردلااهعجبوءاوساهضر ,ءواهلوط تلا« اسنلا نمةحدردلا

 هيا نقلا 1 ادا رباك جاو

 35 عج فرعنا كف نايكتجت فهو انس تاأ الالب 0

 ' د ًادقو لمد لجرلا مسوس (طد) ' ه7 تنس دقو هش اهفىلا در

 ب م
 ةمم م5 سوسو <

 ريعبلا كاذكو هملع لم ةئاوطكلاطسبنمغب ىشماذا كوالا يمس ل رلا

 امهني جلا نالج رلا اد و للا لقب مميش ىف لاني وهو لسداذا رب 00 ءلاجلادلا :رغزالا
0 

 دوعلا قرطياذخأو قلاوُا ىرعفادومال_ثدأ ذا, معلا هكا ديوامسمتيمالج ا ادت

 ىلع احرطىأدوع ىلعاموند هانلسادّمفاسملايرع رراشاءادردلا انأو نإ نا ثي داو هالمك

 ث ص دس ور 2 هي ع 4< 8 موو

 انا دوا د د: تسد امكن روم أ الج امم ولدتقا وهبف رطب نيدح ا هال_ةحاودوع

 ءاسنلا نك ثيدسحلا ىف الانا تمت هنتاكابغ امةرثك ايس باطلا ىرعزالا
 م ةرمو-

 ىسم نموها رل نيتي نيني نك نأ داما وَلا فن هروهلغ ىلع برع رغلانن كدب

 دف د ومد و لش حلا اوءاملا ةريشكءاملا :ل-ةتمتملاد وح حولدةءاصم و لخلل

 يو 7

 جلاد عجول باصسلاكمهنملاتفةك الما فصرو لع ثيدحف و عكر عكار لسمو

 يعل لاق يوادباحتو

 و لالا 2

 اولا تارصتملاوابصا ًباهذ #3 هفوشتناوخ الكرش اىذو

 1 د هةموو

 داؤدوب لاك يعلوها سرفو أما م -ا,ودو

 هو يم 20و هوم

 ومع #3 لكيهفرطو دعأد قو

 ١1 21 ةودوقلا تل دوم نيتك ى سو هوانرثكم ىذلا لا نم الّدلارضنلا نعىرهزالا

 قابعللا نعمرهل تحلل مْ (عم)ت ناسا نم قرأةقرلا قءاقسلا دلل موككوهو

 م. دولجرلا خد ) هلم لو رمل أى جادت نب تك ارعال اق ىرهزالا

 ةججرتقوفاابعللا وع ارك نعامهالك ةغلءاخن اوهام -وهرهظأطأط مد ود سعى :أنعدسأ اراطأط

 8 . هما م ساس ً و

 غد خد تك أى املا تحن دورعو اءاور * ةراغم ف تحد بس ةعانخ »* ص

 ةكخ تيب رعاهبسحأال دل دير دنيا لاك ىل ىبا ارعاللا نبأ نءقرتخالا لد سدو هسأرأطاذط ل جرا



 د تحف يب نيتليلانرطم ىل رع او ةهرتلا لعق درغز ىرهزالا ورك دز لرش '

 لاذلاب : حاذ سلا لاك دقور ميو ناكر خا دو هت لسد راو ناغنلا ظملعرصف سلا ْ ٠

 لادلاب هنا ىفاءعللا ىح ىرب نبا لاق عصا اوهوىرهزالا لاف ”هلهملا لا دلا ىلا عجر ئريصقتلا |

 ل ادلا وهل 5 رو هاك شت هناف ىنامشلا و رع وب ام اولا ل زوم دكاذكو اعملاذلاو 0

 دشنأو كلا ريدتسملاءاسفلاولاجرلاَنمَةَحادحّدلاوحادحسلا ثمللا لاهو لا ذلانوأ |

 ل نونمزمع ىن ات و حدنَو ودم امهنملوالا نان وصامضودب وبدسدرك ذيل لاثموبم هةعادمع وه و لاك ْ
 3 م عا 5 ِ ٍْز

 انتل (عبد) ءارلا رحب 35 لادلا لف

 هرك داس انكر تلا ذقوو كش زدنا | ذهىفّحدلا هاج مهو ىرهوملا نا ىلع داو

 لثملعفنا هنزوف حدل_دذنمهتلعجاذاو رجا ل ممل عفا هوو 3 اوهولاك حدنلصفىف
 مه 5 سه

 هرك دب ىرهومل اذه ملصفلا اذهولوالاوهباوصل او احاسدلا حسا كاذكو لال اللا

 رى مهو س يصدم

 حداحد وةلخأ لس دوحادحد دوحدحد دو حدد لج .رواهعكت اذا اداه اهم والك ضرالا

 د ص 9 س د دوم 8

 4 20 ع هو -9 5 ولو

 سيمطاعكنأ نوم #3 ديلطس ل جر نأ ١ أ

 حاملا ثد دوغ هدمو نيوسسل ل اريصقلاو داس دددا ارداحا ليلا لف ساسال

 0 وحدود جنا ىو تدخلا ذه كيد د نا مقرن دز لاك
 « ى <

 ملا 5 ل 3 دس نو سجس ا
 7: ةركسلا قوصدصك ذهقحد حدمانعمفمهأ وقلاددكح ود ولسص آلان ون لوالاناكوحد م

 مناةغللا بح اصناا خلق انه نموهد..سنءا لا ةذح اوك ءاوراستتاف قرش اقسم ْ

تامأن مَّنّْوب إو باوض ىل هنأ ىرب وهواهنمارشك لاحأرطتهل نكي ْ
 هنةؤرعم نم تالا هس

 نرعل ا لوق:ءارفلا ىحو حدحد نموه ٌ وه ىلع لاه ولاقةريغصةسي .ودحدحدنأس مح ْ

 0 لاق ادك ةطوانابتكو وهسب ,ودح دن دىمءامللا قي 2 زالارك ذإ و اهعماهعدنودب .راخاحد ١

 (عرد ومال لاك حددحد شي !لبقاذافلاع حدّد نمل عُنوهأو هل اتي بلع ىودو ْ

 هم هو ج

 نيدجترك ذو تكسافتررق ادق ركم هون سلا نيدترك ذا. هةةملكلا هذه ىنعموهديسئا لآق

 ت*ءم < يا
 ةتو مس27دك ه هدام 5

 او يل

 سم م
 رحارلا ل أف هر النهج قلم كف بالعةوهو قلنا ممثل نطبلا مضض نيم ءزيصق للاريثك ةياحردلجر :

 2 انإ

 ارد ىتملالا لكما هلاكعد السحر قير 2

 : نأ هيا هب انأ 3 أس نحال يسد
 ئ

2 
 سم مح

 1 رلا حب 08 )ع ردإل كسلا ره جولدن ملا مرهلاحدذلا ىرعنزالا

 ىعمدالا لاق امه .بوقعي ىوسو فرعأاهللاو عارك نعلاذت 2 دو ىنايعللا نعورهظ ع ا



 (حد) ءاجل ١ف 3ع ل لادلا لد ؟© )لب

 4 تعا يب نرد ا الا و ب 3 م ِء م
 نءةريخال الذ عبدو رع عفو خم واى نم كلذل» رك ذيلو طقفد_بارأطأط عبدمهضعتلافو

 ألا ءاورىرهزالا لاق يسمع رافءانئاذا هرهظلجرلا مث دىرهزالا يارعالا نا

 ! حبا دملام وءابذس ىأ ةحتدم "هل مر ليمش نبا لا ١ وفرهصاوش وةمعملالاذلاثمللا

اىاو ميلاوءاحلايدالو را دلما ءالا نا
 ا جديا الامد سبع وأ اود اه هضفأ

 الإ م هم

 مي ذتميدتلا ناندعو لاو 90م دل. ةو بدين مءانعم ىرهزالا لاعتميدا

 كوديك حدس نمو 2 - الإ «ىبيلء رن مهذحأ نين اوهواودعل اذاناسصلا

 ٌ الو ضرالااهنع تفنن تأوهوذإكلا ع عراب عيزتاو بعصا جبيل بدلا ةيؤطانلا

 و هم9) < هز يم

 نماطبوهغاوقىنريف هربد نم هرهظ تشي د وهوبكراذاراجلا 9 دونما رمال

 د نوال لع سشوا ىشلا حدس هبشحنلا 06 د الا. نديرو درهلع

 م ىرتلا اسف ام 03 دئاسلاة راك صو فوصل والات ابق زل تح
 : لاقو 35 سوح

 -ةد ع مة

 ٠ اود الفّنالف درع لاكو دياصلاة راق نسعي هعسوى أهحددقو اعس ب .و> ل مهريغ
 2و

 دشن وههسواذااشبىَرلا ف حدو ةانأ اذا ةرعوما ا تفيد ناو

 لشمس لاكو قوبل اليوت امفاشن املا ى ىف اس

 - ير س57 7

 لئااييصخ اس دنمرخلا ىلع اك هب .ًابموبضل هش
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 ثددح فو تحدث موهوةبعكسصلا تحت ن متحد ضرالا اى فل اطع ثيدسح فو

 يذلا قاصلاو عفبلا حلاة هقاد يمان ةعباب ول ةعاسرك د دو لفوتنبهللاد بع

 ْ لوفلاوت باس دسملا نئاوط كأنو شنمكلاب برشا حلاو مالا بيرق ةنموهو ضرالا

 24 و 2+ قة
 لاق 2 وُحدْقَسنَ نا اوس علا لدم .وهل.ق و عدلامسش روش واح وحد وا داق قب دول عشلاك

 حرصنا نيا وفْملا نم 33 ثدهلاذا زوما مق
- 

 2 سمس يان س

 حوحد هل عقاوم #4 اهالصفولاجرلااهمت

 ْ تءدناولاق دلكلاكتعستااذا اسالك ضرالا تْحدنا لا ؛وتذتملانوضرآلاٌحاو

 ظ ىحد "الماذاه حيي هستطر ماعطا حدو لسقبلا لك نمت ذاحلسلا ة ثاملارصاوخ

 سس مور رى 8

 عسقم ى أح ددم نطب ةماسأل ناك ث يدحلا ىفو عسنااحدلا هنطن داو لفسأ( ىلا لسرك_س

 رمق 0 ا وللا ركل طرا

 لى عد مده

 انو



 مهين (مجذ) هاا فرح »« لادلاو ءاذناو مىكلالصق

 ضرأد_:ءمصاوعلا بنار امه ونا ناس 6 ده.دملاىف و فو ,رعمداو ناصح و

 سوس رطو ةصيصا

 هلصأو فذخر يا (ع) رس يما (حدح) (هدلرسنإلا

ْ 
 ا

 ظ
 ا
 7 د

 و م7

 لا نرخ ىعرسكيال حارسأ عبوش فش ادع ىلع فذ عرج |
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 ا
 ا

 ا

 أ

0 
 احارحأ ةرقومةقاذ » اروع

 أملا سرا ميهلاونأ ع ودرس اهل همها رخ « لكذهلالاك ةراوانونضاعتو ١
 ءادااوذذ-وءارلا اواةثفءارلان ركسعتي :رخالاءاحلا تلتف سلسال راددتشم| ظ

 ىهواش رحت يصأ اذا 1 لاس 2 راح -رحدةواحا وأو ردا مهعجب كلذ ىلعليلدلاو | ْ
 35ه“

 مهلاثمأ نمديزوأ ءارلااودد واهو ذف نك اس فرحا هابقناسبرعلا تلقئتساو حور |
 33 00 هر

 تءاشواو اهلج ىلع هن ل_.-رلاد_:ءاهجوز ىلعتادأ أها هستلات عدوأ رحل ظ
 ا

 م. هه ْ

 ومر 9<
 وهمدوع 8” هع

 وعش تاما تارعسلاو د هرج اوهدوسأ 3-3 هرح مت تير ظ

 لاموء ارلاوءامللا فرح ىف ىس ومو هرك ذادكهرب رينو هزة *[ثيددحىفو |
 ا

 ءاملابىو ردقو حرح فنوكيفضختلا ىلعودمح سلوءارلاددشي نم مهن هو“ ارلاففتبر ملا ش0

 ومو نودا صوتنا عجب ولات كنور اولاد فورعم مس ر) 0 اا :رضوشهوىا 1 و | ظ
 فى ودغاولاةد دع عوديىلا ةيسنلا اه رف لعفلا نيع متفق َس تش ناو 7 هيلاةمسألاو ا ش 2

 73 دة
 ىلعءوطدب ا ل . دعا

 26 يف

 سأرلا سكنت يذلا دم 1 0 ) 0
 نوكمف هسأرأ 0 طسب ل قود هزه عفربو هسأر ئطاطي نأ ةالصلا ىف ِميْدَّتلاو ىثلا ف

 حدا عوك 700 رلا مدين ىمهناثد دا و هبتبلأنماطاطغا دش أ هسأر و 02
 ىار ءالانا هرهظ ن نم ضفخأ نوكي تح عوكر ل فسأد ئل اناا جنيب راملا

 فاسملاورعوب أ دشنأو هسكنتوسأرلاٍض ُهَح ميدَتلا

 2071-5 م - #2

 ران ىدانو قدكساو حد « ٌرعَتاذةواردىارامل

 6 برعلاثاسأ 3 نيل

 ةيقاعلاكردصم مهاهدّةحناج واحمل مهحاج )ل هعضوم ورك ديد ايلا ادهريغ نم أ ع ا م 5 ًَه .٠ م . ْه 31

 ىأ لجرلا حرحدقو وق
 هلوقوح رف هيابودأ رمان علوأ

 هيابزللا ةأر ملا تحرج لاقيو

 ها سس وماسقلا ىفاكعنم

 رن رىيعم

 تادفنملا تارعشلاو هلوق
 وهو لالا ىفاذكهزملا

 هررحو صقأن



 (نجل نافل م حالت 5
 تنال ا

 هلامودعلاحاتحاو رهدلا حوج معقل ذاءاثيدملا فو 0

 لكوسنسف وا ةنس نملامملا حاتم ىلا ةهطعلا ةلزانلاو ةّشلا ةحشاملا 0 ىلا اوهسلعقأ

 نع ىرهزالا .ةحئاملارزكلهأ ىأٌىععمحاجأو هلاممقت اجو هحاتْساو ها دةفوطصأةاام

 || ةنسىأ ةحئاج متي اص ليمن نبا لاك هلك هحباتستف هلام ىف لح لالة ةبمصملا ةحئاا دسع أ

 قارعالانبا هريغ وأ لامن «ئنلا ةيقبحاجولا وااو مهل ع ل

 نالفي تلز انا هادف ضر مالم و2 حاجو هئابرقألامكرهاْذااو وح حو حاج

 هوبا عونا عمي نعوم غهنالسوءيلعهتل لصونلا نعىورو حبوا نمةحئاج
 رعاشلالوقهنمو حاولا عضوي سها هناةياورىفو

 مئاوانينسلا فاارعنكأو .ه ةسحرالو "ايس ثَس

 ريغب ىوامسعأن ماهّضعب وأ ابهذأامّلك حاولا عاج لاق ىيفاشلانعىرهزالا ىورو
 همزإ ىرتشملاهضقامدعيرقلا بصق هعبب ل كامدعي لغرب جرلا ىرتشا اذاو لاه ىدآ ةءانح
 نأ ح اوما عضونم ممل ة-اولاق هع ةحئاخلا نمهداصأام عضو عئابلا ىلعنكي لوهلك نما

َ اذافاعوطتهقدصلاب سم ولثمو فصنلا ىلع ملصلاب سام اة>الريدلا ىلءاضحنوكد
 ظ عئابلا ل

 ! ريثالانبالاقو أيش هنن نم هنععضي نأر عد امل | ىلع مك م ةحئاج هّسب اص رمل نيد وىرتشملانب

 ثيدحلا نامص أن مةعاجو دج ألاقو بوحو أ الءاهقفلا ةماعدنع باصتساو يدن م اذه

 نودىف ةحناملا تناك اذاىاادعاصفثلثل ا ىفعضوي كلاملاقو تاهامرد_ةب عضو مزالوه

 دبات روك ةحنامحلاور ديد لاه راتلاراك خرثك ناك اوىرتملالام نموهفثاشلا ظ

 1 ملا را -اوأق ره ادربلانوكن 10 رضراكف همت ظعاذا* ءامسلا نم عقي

 ففضفراملا ىفالا ن وك :الوةروامسرملا حا تع شف آىهامنا ةحئاخلا نصا لاقورعش لاك

 حاتجا لاقي مثلاومال اح اتت ةديدشلا ةن_لا ةحت الا ل اولاهت هورس نيذلا ىلعش الا
 5 هم ع 2 0 29 ى

 نءدارخلا مالا احةجرتىفىرهزالا لالهلاحوحلاورعوبأ هيلعف ا اذان الفلامودعلا

 08 3 4 314 و يإ 9

 باعثدشتأ عضومح اكو مسا نأح وجو ىنارعالا نبا

 س «رده وسو

 اجب حالف اجتو 3 اليسم ف نطبهللاز ءأ

 نوكمفال كيكا سام اواو نيعلا نالوا و 0 حاج ىلع انيضقا ءاولاق



 عموم (حوح) ءاذلا قرح #3 مخل الص

 وه لمقو مثالا ىلا للا مع دايت كبارا لع بكارا تبي سرا ملم لل حرت لالا ظ

 2مل ا 202

 ىنر ءالا نبادشنأ 0 ”الاو مهلا ن نملمهتامحانإلاو ةّماعمتالا

حان د اهيح باس اول بن متيتالو
 لقا ميرتنمتنال ىذلا 

 اهفو كيلع حانحالو لجو عداوت مدفلاو لاو مالاوهىذلاحانُدبان مكلذلصأو لاك

 وع ص دف

 : 0 ةزاحنب ال اوقدشنأو مم مر وةيانلسا حاملا هيهتضوع

 ءازكا انموومي زاغم عينة انج العا

 آان اوثنوكمءازملا و مولعف باع ىأ مهلعف ازال و 26 فصو

 أ لامؤسامعنباثددح فو قيدضتالو مكيلع غاالكأ ميا اوقف ليقو اناقعو ||
 عد 0

 رركت دقو ريثالانبا لاق مئالاوهواحانح_:م لك لا ىراما د تلك انا مجال ىفا ميةلا

 مضل ىح اذك قّوشتمىأ حان كيلاانأ |لاقد , ولمملاو ئالاهامعفدرو ني أف ثيدحلا فحانتلا

 0 حان مهيلاتنكواوُبعَ «* بها وةرسا دعي دنه هلأ دشنأو محلا
 ةز بورا ىلا لج رلا مج ليمشنبا هدسن رس وب لحل را مح واو تم ى أ مضلاب

 وو

 لاق ا ات رمل تشو موصل ذا

 اطيالعلا هط وكت وبلا ىلع * اطباه حاجا ىنعا رام
 ى عم

 لاق مهتيبخأ نمءابخ مسا حاّمتو لجرممسا حانحو ا

 نما موش فوسنأ «ا زارع رلاترذأو د اره اماذا حا ىدهع
- 

 َح 2 ع 35 ءامللاب سا ل#قو ميظعلا 5 6 2 عنج ) هلع ىطتهضتو ]

 ةلفاتسا ا ءاواتماعأ أوةحامجو وج كا مسوتحاج حاينجالا نملاصتتسالا أ

 و هو ماه - و يرحب

 ىو نو رن تح ةدح ةصئا ىو ةحادجواحوجمسهحو دكت ى مو مل اومأ

 لاقريثالانبالاق اناشناواذخ أ هملع فأي ولصأتسي ىأ ىلام ات < نأ ديري أن اثد دا

 ميش ةقفالا فهلا حا تكامرا دقمنأ هلامهدلاو حاشا نم هرك دامنوكي نا هبسش ىلاطخلا

 كل "الكلاموَتنأ هللاكو هملع ةقفنلا كرتىفدل ع رفياص أ جاتصنأالا هلامهعيالريثك

 كمْرل بسك كلناكو لامك نكيملاذاو ةح اردت ذخأ كلامىلاانحا اذاهنا نعم ىلع

 فارسا «_.لعق اد وهحاتح ىتح هل هلام: حارا هيدارأ نوك, ناامأف هلع قفثتو سستكتنا
 ماسالا



 (مج) اللا رح ا« مكالصف ؟

 ظ

 خاوحلا لبقو بلقلا ىلءاهحونك كاذب تي ءرهظا | ىليامم عواضلاكردصا ! ىلب امم بئارتل اثدع

 تعقوامةبادلاو ريعملا ند نا اولا ل.قو ةحناح ةيعاولو ردصلا مدعم فىتااراصقلا عوضا

 كذمع نع ثالث تسىهورهظاالبقن .ناكأم 58 هلا ناسنالا ندوهو فن:كااهللع

 : لا ط#سو ىفاهسو ور ا صنملا عالضالا نم نداصلا 3 اوحى رهزالا لاق كلام نع ثالثو

 جدلا ىلاممعالخألا ىه او ديقونلك ةشئاعشيدحفو ةحناحةدبحاولا

31 2 

 ردصلا ىلب 1 نمل ل ويح دع ةردعبلا حسو ليقثلا لان ههحئاوجت رمل

 ١ ليعشنبا تءرسأ ل.قوريسلاىفاهئلاوسْت تحل الا تحتو امهتعساو ناسا ةصتخمةق ةانو

 د*<- و5

 اهردصملا اهيلجر هزم اه عافدنا ةَذشن :ايضوتملا دتسب اهرحوم ناك ةقاسلا فحانسحمالا

 دشن و تءرسأ ذااهريسو ةقاتلا تا رهش اكو

 وه <. م سوم 5 2 6 ص س

 حست قي رطلا نردام اذا 0 ا

 3 ءوم

 هدقعي ىأ هيلع عتبي دق ثدحأل ادد_اوءرضح نوكيىذلا لمدنا نم 0 أ ةدسعو أ لافو

 ل

 ةمرلاوذلاك َتَدَح لاقي اههقشدح أ ىلعتلاماذاَدكر 7 نار

 مُتجلسارا سيعلاو ل كاركذي ه« هَسْشنتحل ألح رلاٌقوفلاماذا

 لج عتباو ضخ ضال, تهناموُبيةنبخلاتتج
 ىلع ليقأ ذا مي لج رلا ىرهزالا ةدخاودب ىلع ىدلاكه يدب ىلعٌبكَنااذاءل- .ر ىلع مدع مف

 دسللاكو ل اولا
 سدس ص دس## موصاآم 2 2

 لاصنلا بقن ىلت ياكم « هي ديىلع الا وع

 ةالصلا ف ماي مأرس و هملعهللا لصدلئا لوسر نأ ةرب ررش نأ يختتم ا

 كشفي نب زيوس ابداع ردا هللا ملسو هملعهللا ىلص بنل ىلا ساناكسف

 | ٠ .قنارعاونست ديت مهل سخرت ودجسل افداقعالا سو هيلعدتنا لصدتلا لوس رنا

 ناتج ارلا ع ماغتالاو نينكلا ىلع دوصسلا ىفداقعالا هناك حانت الاور 8: - ارفثشلاق 9
 اههشرتش الو ض رالا نءدومسلا فدي دعاس عفربنأو هريثالا نال نيعارذلل شارتفالا كرت

 لجرلا مج ل مش نبا لاق :ريااطلا ىسانج لدم 1ناريصية هيفك ىلءدقعي وهساج نءامهيفاحيو
 6-20 ريل - عمه 5 6 5 5 هم 5

 ةححللاو اً واسوُمح م ةداسولا ىلءوأ ضرالابامهعضو دقوا. يلعد_.ةعااذا هيقتف سم ىلع

 هيعطو



 مع خد ملا رخ « ءالا لصق ]

 26 اذااح و 2 7 ”اطلا محو محو ةدأ عمجاو ناريطلا هد قفحتام هر "املا خانتتمو
 رعاشلال اف صودا خبال اولي 1

 و س9 ليي

 [سيسحملن 0 اودع 23 هرم - ناي قاتعلاريطلاىَرَي

 سس

 هموت دما ءانانسنانالاادبو ةدناسنالا اتا زداشالا اطلااحانحو

 هه ان 5 0 -

 حاحْرلا لاق بحرا سشح احدد رن ولاا نءملدلا انج

 لاق و ىج نياةريخالا ع ثاوةهتجأهعجيو حاد اهلكدبلا لاقي ا اا ا

 9 ب 3 و ةش رلا ىلا ك تبت :ًتلابا هدم الثا ”وااربسكم نم وهو لعق لولا دموه رحاتلعا | 0 ا

 تك: الملا نا! ثن د1 |ىفو هيدشسدخ [ىرئاطلاوناسنالا حان تالّلدْلا نعمىلا عحارهلكو ْ

 اهظعت هلعضاؤتلا نهعوهلسقو ىَبساذا هلءاطون وكت اهعضت أ لعلا بلاطلا تكن عّست 1

 مهلالطادارأ ل يقو: اريطلا درو لعلا س اهذطع مهو زميل يتيو الر 107 هقللا||
 عمد < و ©<+ يصر

 باصأ هسه هسو هدي 1 ءاطلا جامو اهتصجاريطلا ملطتوس . الاثيدس ىو اهب ْ

 بكر ل فتحاو مالا فد اذا لرلا ف مهاوقاس ممم حانللا فلام ب رعللو ىرهزالا دز انيك ْ

 خامشلالاه ةماعت انس تالف |
 ةوسو) وم سو تل < وو سودوع ص وه ده ع” 6< و ١

 قيمس مالا ,بتمدقام ةريدعل 3 ةمانعث جانح بكرو اعسبووج
 : ل َ 00 :

 ءاّرفلادشنأو مهناطوأ اوقرافاذارتئاطلا انج موقلا بكرا هي دأ]

 لاسقن ام اشهد اَهلَق ناك اذازرئاط جان فنال_ةلاشو اوراطرتاط سانام "ك 5

 هرادفىا نالفغ ات فما رغسلا دهر نئأرفسج انس ىلع لاقي و ا 2200 0

 حاصر رطلا لوقامأو هفنكو ! 1
 و 2و د هك ساهم 5و 3

 عوقنو امنت عول وافأ #3 :هلدئض ىحانجروصعملسي

 انابيلا نجم ار لاقبو ني#:هشلا نيح الس اندلنرب هناف

ان واسر وعان ىسرلاحانو هلانمثوهنسعن ءنانر الا
 حاضحو ءانرشش لصتلاا س

 ديذبىدعلوق نموعسُأ :ءوشلا 7

 ع د ةسا يبا 7 نم وده ع

 اراض حان ن مدل »+ نع بون رهن وعلا رودحاو

 "رو ا 2

 عولّشلا لئاوأ اواو .ٌحانَج تا اا كو هع هاحانجلابقو |



 ا »7 ع 3 2-2-6

 ْ حاج عجب ةفينح ىأل وشل ىنعمالاذاف بارعالا ةعامص همك أم ىلءريغسصتتل او عاما فها

  لجرلارك دىم-تبرعلا ىرهزالا رارطضا هن اند دقو ةقيطملا تنبهرغانما و اجو عمات ْش 00 ب 1000 0
 س2 ادهمو 0
 | احورشم نوكي اهنموهوهسأز عقربف مم لجرلا ن مدنالاك رمش أرملا نهى بلو اهم واضح

 ظ هنروداملصفلا اذه ىريثالانبادر وأو برا نمنومز.ممل حاب ىلارعالا نبا احوتفمىأ

 | 0 14 50 و س2 0100 1

 أ .اذكهلاف نيعلا مفعم هسعدنى ارطنلا دهاشلا ىلا حمد ىفطف رب زعلادمعنب رعب د> قو

 ا . 2 . . 0 25 3 . 5 : . ٠ ٠

 فرح ق دورت داه_هريغو ىرهوملاو ىرشزالا نأ خو هس لع هللاودن اكو ىءوم أن اك ىفءاج

 فرح ىسوموبأ هزك ذيلو لاق هعضؤ م قروك ذموهو ريسفتلا ذب هورمسفو ميسا لبقءانلا
 200 ةمس) مور مث قع نع

 هل سار لح (ل) سشدارق نه نطبوأو هواججج واي واحاعبا وعسدقو ءاملا

 مو 259< 9عوم 0

 هل وه كج أو لام ممجاواحودَج خو مع هملا مج (مج) عئممياب خلا هسبلا منج هلوق

. : 2 02 1 

 سا أ مصعلا هيقو ءابطلا هنق #2 ردك محاقهنمريطلابرك سوماققلا ىفاكرصنو برضو

 1 همم هأ
 هيلعدقلا ىلا دق لوسر صرع ثيدطعاةفو لاوس ازاوباهثو هاك ماج مهومامنإ

 تقل لاو هت ورام يو ماد ا

 5 22 و 8 0-3

 "فويس ىكألوقو تن ا مااا اولامنا ىنادكهكلااولامهلو_5

 ع« 7 هم وزهر 00 ةداق رة ها الأ الأ

 انج ىزالا ضب شعب 23 كسلا راج دن لك مسسو لسع ولص

 لام ماو لب رل' محو دصقلا نع ايوا ولاطازملا نم ةياذجن اند ىعمصالا لاك

 لا وللا لبق مالطا مت و هلانقأ لئللاع 00 قواوس وقف خلا وهنششددسأ ىلع

 ماللقلا مو ىصنل اوه نمةعطق ل.قو هلأ أزيقوه سنابس ولالا مجول بقأا-وُنج

 ظ
 ظ
 ظ
5 
 ا
 أى
03 

 ظ
 ظ ا

 ألام
08 

0 
 و

 | 0 تاتا بكل [قاو را 00 0 يوت

 7 اذهزلاقدرطلا رثحو هل

 | ةرهنيرضخألا لاك همئاج قير املا 2 -ولسللا لو ثي دنع اىدا املا مكن اببصاو ا اف 0 19
١ 

 لكك دن اف نال * لكأس نعش مولان اانؤ تضل داعمو لالا طضوأك ْ

 0 يل 1 1000 يا ا ىو سوماقلاو حاملا

 00 الملقا 4 نكلو اطاغض تنك اهو ميل للا منجو حاملا

 لاوو 1-00 -و همالظاهر..تسحو ىلا

 م>ولاق مث هطالتخا
 كلا للا وعنا م فلا ماس ادناذا ته ءوتلا 000 و
 هلا ا م نابف مآ هضاحرسكلاب قد رطلا

 00000 222222222252257 1:95 ا /
 اىإ او يكتم دلك



 ثلا نيطلان 0 ع مام هحاوب اعتلال نات ُ

 ارنا نمزج نعبر توند هم ارهذخأب ولدي الو همقلف ا

 رئاطلاهءىريىرهزالا لاق ر رقع الث انماطوأ ةرقهسأ رىلعن واعي نامبصلاهيبعلي لب لسقو |

 0 مايصلح حاسما ةفشحو: لاق و اضيأ حامج هللاسقي وىرهزالا لاق |

 6 (مح) ءالافرخ « ميلالسف

 مو 3 2 . ٠ عنو 5

 سعلايهممدربىذلا حالا نماذهو هبك ارهمنشالسأرلا بوكر هن داع زن مناك اذا كلذو سعلا
 4 ع 4 .ه ه2 فا 2 : و 7

 هردصمو «4-مدر سعد سلو اًحورماطم_ثناعيرسن وكت نأح وهاس رفا! ىفىناثلا ىعملاو

 5 2 و

 سدقلا ىرهالوقهنمو حوجلا

 - 0 ىن <96 0 هه وس سس م

 7 اوما فعل اةعمعك «اهراضحإ و احو ماحو جم

 ها ا 55ه هم
 درا ماا 5 يأن ”وبرمأا ثددعع 1و لاقفاه-دماغاو

 ا حا عم م” عمم 2<

 عرسا ى أهرب أىمح هنأثيدحلا فو هكا رعت دارس يصل اهفصومم

 100 ه هو 2ءدةد و هةوضم 0و9 هع

 اوءجح و َن وحالمل د :لفاهدصق تكر رباح 0 ا وو ءيشمدرالاءارسا

 ومد مند هضم 1

 جماهباو هعضومن ولي نيوتح بكي معك اومراذا باعكلابئادنصلا حجت اوصَحممهباعكب

 م -* نو

 هفا ارطأ ىلعحرخياسم كلذو و ناياصلاو ىللا سور لثمبيذبتتلا ىفو تنام ءاصلاو ىلا سؤر

 >7 5 همس دم 6 2,

 و6-2

 57 ه هو مقص ©

5 23 2 0 

- 

 نيطاملع لع َه ةصقوأ ماس ءوه لق ةوذاسصل ١ ا 00 ًادولع لدجقرت حاحا 3 و

 و 59 6 م ومدم 3 م

 حاجهن "كل صبامأد 5 ديا

 سهوظ 2.7 مل ع

 ىرلا نايبصلا هيلع سأ ًارئارو دم لصتالد رعبا اجلا لق «نسالما نمثل يلا
 : و 5 س ص -

 8 مه

 80 0 ل ع ©

 حاج هسارن اك سه 5 حابصلاهلا مَع له

 727 ع 8ةوهر

 قوفاضيأ هلنكي ملاعرو شيردلس يلو سكمأءا ىذه نوكلةرو رادقلا صامءرد باكو اعم
- 6 

 ةئمطخلا لوةكرعشلا ةرورمضيف عاجلا نوكياهناو عاجبو ريماجت حاجا عجول 5 ٠

 01 3 0 6 عر 4و 1 586 ع 2

 نالالفرءشلاةرورضري_غى حاج ىلع حاجا عم نامأف « خالك صن درب ىلا برب

 سس معا سب

 اتا نمدي الفءاب :وااواو واذا! ناك دهلشم ىفاعارنادلا فرح ناك اذاؤ عسا رهمقنللا فرح



 5 نان را ا
 دو بي ا رفا

 (م) هحلافرح « مالم 26
4 

 تس 1 ال ا -

 بائذلا لجمع ندرجأو 0 دودو نا.دوريفاصع

 دسل لوقامأو كلذ نموهو مالكل اىدتاكملا م املا و نقعد رامي ل.قو
 00 -ت ص

 مور هك سسمل 0 انا رضوا نيغسّنكف

 2 مب

 َه وادعلاةمّءاكملا ساشا هي رداحاذا صهالاب لج لاخلا .و ريس ةفشكت قناص هناف

 ثمالال اق ءامسا ةصلح وحالخلاوح الح -وةحلاكملا لك مةزاشملا ةسكلاجنا و 0 و

2 

 صا ياابن هاكلاورعثدد-ىفو مبا عياجو ىيرزللا حالما نة أ ا

 دل هاللون رعلا نمنط ةضاحوت وفادامدقل جرب اهياجريثالا نبالاق ع

 ميلحلا ( جاج) ةدئاز مملاو هَقلَح ىأدس أر حبو ةرصبلا نم نيطترف ىلع عضوموه لبقو

 ىصاعلا كلامْغلا لاق ةيمدلازومعلا م جاور عوبأ لاقو ةريصقلاءاسنلا ند

 ووو مساق ع يري

 ازومكعلا ةيسفلا ىماو 5 انعام الىنا

 لا كا هود وهوو 7
 ةلدلاةحدتالاو ةحدتلكلاو م ومخولا ليقثلا َحَدْملَاَو لاجرلا نم ندملاحدلجلا (حدلج)

 س5-س د هو

 ديردننا امدح اظملغناك اذارمدح -وحدناح لح رى :رهزالا دج هقابولت الا نم

 ١ , ج) * حوال امكلعلا يللا لثم « ئحارلا لاك حدالج عجب ولد هوطلا حدالثلا
 مود و«و-و

 احامط تسمط هلثمو اهقلطب نأ ل بق اهله ألا هن نمت جرخاهجوزنماحاح مس أرلا تس

 ع .ه م مس ةسص و

 هع :ًاواهحوز نمتعجو دع نام رسل قا ار ارادا لاق
 عا سهل ع

 1 لا راك ا دارا ,لاذاح وج سرفو

 نيتعنلا داعىرهرال ١لاقو هاوس و ل ماج سرفو هسيلغو هسراف

 ور ا 2

 لاف حوج 0 هلكو ءاوس هش ىتنال او رك ذل

 هده ةمس

 بنل ثهنعدص ىذااكال 03 م :ىحأ ىلعتصز ءاذا

 رعاشلا لاك هدر كمالفءا 106 لاحرلا نمح واو

 رجاز يرد لاثمأض سلان © ىدررلا ءاجىراذع تك

 نوع رسب احلا لاكو توعرسب ىأ وسمك م ةودلاولر/لاعتلوقو عرس[ ىاهسبلا محبو

 و 29

 مجلاقي ومالا هدربللجاذا ىنلاوعو وحب سرفربقاذهن موش ىههوجودراالاعارسا

 ل عضوم عضو امهد> اناسمعم هلحوج سرفىرهزالا لاك 0 ودربملو عرس ًااذا ممطو

 طع عروس د .٠ - درج وتصير حتسم دو ع مدح جس تو وب مدعي مسمار دووم رعد بج جنب هم بج بوو بيوع اب هج جد بيس ميسوم بسم وصمم هس سوس دوم
 سعلا

92000000000 
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 نأهلوةب دارو بدلا نمنوكامعاهاضغلاراربغاو قءاف تقوديرب قءاشس هلوقوهئصاَخو ْ :

 4 لإ هاف« ملال

1 5 
 : 20و

 لصحا ءاضعلارب اذا لد 8 الخ مئيالدأ ىلا

 هلا دوم خدتيبلااذهح رشق ىرب نيا لاق خا ”كلذكو ل كري لىت- لك اىذلا ىأ

 نأ يدقتالوة سهلا عجرالا أنو رالثأ ل تجوزعفوقتس يلع رمضلا قس مزيالها ظ ُظ ْ

 وسلا لع انةحلاصجتقق ةقانو لك الاريثكلا ىل_>رثاحاسص!اىفو لكالاريثكلا تاو عسجرال

 و7
 لاف رطملا طوخ نيلاسبالاو الا ىلذ :الاول كلا نم ملاسلاو نكي لو قر وهسيفناكطفرعلاو 4

 ورعو أ دشن أ ةفيتحوبأ ْ (

0 
 أ

 ءءء هه ءه؟ و-

 قير دايت جلاب « اهتوشكا لكاس اقل م
- 

 هنملاج عرشضو عل تجب اوماتشلا فرديات ن ءاضيأ جساجلاو او التدساولا |

 اهتم د لقءامشلا ل زا ةيقابلةتما وحدا لاو ءاشل فرت دقو :ليباق قسيس ْ

 9 م 2 و

 [ملع نوستو ةنسلاتط- 5 اذاءاتشلاىف سنانيلارصشلا نادمعمضقت ىلا جلاجل لسقو رثكوأ ا

 حالي ةقان ولامابسهدت ”ىلاَث روس | عيااجناو ةيدجت ةملجم ةَنسوىارعالا نبا نعابغبل قببف

 بوذو أ لافو اهنبلءاقيىفةديدشلا ةنسلا ىلعُدَدْلَج ٍ

 هود .5

 يزل 75 0

 دش وعل رلازملا اللب لت تدك ا ا

 تي ادع رع تح نيشسا7 نور تس ع4

0 23 

 ىرهزالالاوو اد تزامن اولا ملازم ل1 محال جنرال ١

 عدم هس

 جلو نا كي ملاذا امل ةك أو عفت يم سأرف سل لبقو و ارال بوق

 0 ويطل اةاامرق مىقلا لم لخلو وأ انيلم تأىأانيلع لح لمتنا ديدشلاريسلا

 رت بست ا : 1 /

 مزاج ىلأ يرسل لاو مالا عمتلاوددشلامادقال او مسأربكررمالا ف

 قاتعةمل عش ىل د مية ىاراغملاءانلمو
 - - آذآ |

 سقلاو مالاق ءاهلايىئنالاوءىرب 02 باذو 0 ارا لمسلا اهم ضل الشاو |

١ 

 6 برعلاناسأ 0 2(

 ظ



 و 2 را اوفر نوشرا نحيي

 (مخس اذا فرح *« ىلا لصف ؟غ

 2١ ل ةمدسقتدقولادلا ىلعءاطلاو املا ىلع تلخدلادلا ناكف دج مهضعب

 اجر كحال علا ىلعالملفدازا داوه لءقو سأرلا مده نمرعشلا ُباهذ كلما

 دعا وف للساو هللا عشوملاكاذ مسساو اد و لجأ ثعنلا 3
 | ىناجن عر عم شلا راسنا 0س

 اذان عر وهف ةهلبا ىاجنعرءشلا رسل اذادسعوأ ملصلا ملام عربا هلوتأو سأرلا

 | ككاو دلو ل ملا عجبو د أوه ىل ىلج اهوؤنوتودشنلا دان اوهفاليلقداز

 نوط قوقل ىدؤيلهقانا تيدا قو هحولا ىنأح ع نع هرمس مو رعشلار اسم

 ءانخلا - نمهاهليللا نن يباذهو ىرهزالا لاف اه ءانرقلاةاشلا نمءاستلاةاشلل صدقي ىح

 نرقال ىلا ىهءامطحالوءاصقعابذ سل ةقد_دلا ثددحىفو اهلنرقال ىتلاءادكا ةهلزتع رقبلاو

 || ةاشلاةف, غلا وتديم ضعت م ءورعشلا لسنا ىلع اجب "اهلج زيعوم دمدس نبا لاق اهل

 | الثا: ند وهوا رخ !اهانر ةبهذىناارقملا نمىشلمقو رقباا نم ىهكإ زكر ءايلح

 ىلذهلا ةرازيعْنبسقلاق اهدي ورقال خح رقب ورعشلامدمراسفاك || ةرازيع ننسقلاف هلوق
 أ د هسا م 0 تعيتت سوماقلا حراشلاف

 ظ عقارا هنكس جرت ةاوإ « مهناكى حلالا مك قه دج لفاذه سقرعش
 هما و ع : 3

 لح رقوتنبلادز وأو ةفرط بأن ا ىدشن !قاسكلا لاك تسسلا اذ م نءعىرهوخلالاقو درواوهلوقو ها هباود

 8 2-- ووو مو ممنكسف ظفلب ن كلتا

هقلا لاك ب عك ثيدسح فو مج ىرقواهانصحال |أ ' دعم ملأ لوققلا
 .ثملع ندحالىأ" املج عالة مورل

 اهانرقال ىتلاةرقبلا زن تراصف ىرقل تلج نوصل تيهذاذاننورقلا هبكننوُصُحْلاو

 رثالان بالاك ماعلا طارح يلا طس ىلع تانن مهبول أ ىأث يد -ىفو
 هم و م سس نم

 الحواج تلج يفرد امج الس نر نارا بوح 'ئشالورادج هملع س :اىذلاديرب

 صخولصالاى لاترد هعورخّسك اةرصشلا تلح فينو ا لاكو اهلك لك ١ !امه الكم

 سن 6

 ةينش تاك ىلا دك ا لام ءاّملاو تين لك حوا انو ةدنلا همن ع

 هتقانتطاخ لاق رشلانماه ريغ اذكو

 و س2 ه

 حوبألاوتاوضألاةرثكو #2 وللا مصسلااذىزواجو 0 ىتورفه جز هجراالأ

 ظ ْ هالعأ لك ال قوهلك انو عماالسلم رمتلا لاهل تاو اناحولحلاو

 ٠ تك يلف بهذ نلا لوكا لجمال ومبلمأ تلح عجب تنور باع قرد

 اظدقلا ىفصد نشب ا لاه 4 ءأ
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 02 هل ارا

 عا ا يما ل

 اا و
 ١ : 0 ق : ه4 7

 0 (مامج)  ءاحلا فرح + ميلا لس

 شلاومحرا :ّل بق ءةياشاهناىألاملاح راوح ستامالاوةقانلاو سرتلا هل
 9 هدو وم وه هس » س؟وم

 اوحرتجا نيذلا بسح مل يزنتلا فو ىعمشراشرو سرقبو جو الا بع حرج تالذواهألو

 رباب

 ابا ورا نميناوماوبيساكي يسر وو دا تالا للك مالا ايسلا

 ةحراحىزاملافةحراحةدح اولا مهل بسك ىا ًاهلهال خر امنالدملا تاوذ بالكل او

 حرح كاوقنم اهسشت أبساوك امنالٌك لد, تمم« ىرهزالا لأف ة>راع ىراضا !بلكلاو 1

 س سيو

 نيبلكمرا اولا نمل عامو تاببالا مكل ل ألق مهل لحأ ذم: ولآ سب لد زغتلا فو حرتحاو

 قنا نخ راونل ستاك كل لحأو لجو زع هنا دارك فوذحم همفىرشزالا لاق

 0 وهيديكمد جلماوعوهؤاضعأناسنالا حراوجو هيلعاليلدمالكلا | 1

 8 دو ص

 ا 57 ىلنار ءالا نسا ريم تا د ىأ ارمشل وردنا ن نحر ن مال

 كاناوتك راما رودس ءو هاك كلذكو ىازلا, حت وهامن الاسقف كلذٌتاعت هلع
 ص و - 1 5 َه ا 2

 ماكحإ ىهوةحداربو ضرالا نمح دارت لاقي رداونلا فىرهزالا (حج) جرا |

 و مهءعووع

 ليقوالب : 'جءاطعداطع سرس ح رس ةبطعلا حزما () سأرلا حدر مالغو ضرالا '

 هرظطتش الو هلام نم ىط يق هنع رغيف كير شل نو كسر لج راك دحأ ارواشيالو ىطعين أوه

 0 الغاب ةسلل
 ليقمنبمبةلورعوبأدشنأو أب

 ٌحزاجلاملادلاتن طيس 30 'رضاذا او
 © سد

 رعى رهو درر تيل ااذهر تلقا لان 0 ىأحراح مهضعن ل اكو ْ

 ىرفزالا هدروأ 6 لاملادلاتن م طيتخح هبا اوصىربنبالاقو #* حزاج لاملادلا نم هلشفاو « |

 راكب حدع صني ىدعل ةديبعوب ا دذنأو حاج لافلام ءاوامهريغومدسن او

5 2 

 حضاو مرقو ةصضاونيب نم 03 قطصتمراك الار نم َتاَزأَم

- 

 يرو 3 م و 77

 0 2 اصقت الز | معس 33 العلا عا

 حزاملاءاطلاةسَْلا بْنَ 1 يد عفا فر اك 0

 ىزقءانعمٍرالادنعةبع_هتملازهالربز حزب واسهقر تكلا را طلع

 ىَرقىأعطج للا دنع تعا اذازغ_علل ىرهزالا لاهو مسغلل برغل لوقت 5 ا

 لاق و لاو ىذعلا 3 زاهدعي اللا نوكسوءاظلا دب عطح عا ارك لافو ليفقاقتش البرت



 (حرج) ءالافرح يع معا لصف نكد
 هدي تتح - انيعجم ميسم هس م ٠

 0 هشللذ

 ير 6 1 8 6 3

 سيارش أو باي اننوحرحو *« مالك هلو ارقاوأم

 ردد بأمالا ارت اواو لق وجار و وحورتيو حار عسلاو مضلا جرا مسالاو

 )00 اهبقوثوملا حاملا مسن ضعب ىئاوحفتدجوو || لوقىا هلوقكلذ,ىعهاوق
 ت9 سوس و سو سر تم حرش ف اكسدمطلانةدمع

 لوّسشمو حارب تاج رم وع هن نسل بدينا نضر لوو :
 سوماأقلا

 ٌتاحارح عجب او ةعطلاو أير مسا ةسحار لاو عامسلا ةهج نملاقأك ةرورضوهو لاق

 عجلان نمذنوكي نأ ماودي ارلا حرط ىلعارسكم نؤكد نأ ماف حاج ذو ة حاج دّتح ىلءحارتو

 لاف ةيرضو اةنعطنمةدحاولا ةحاردلاث للا لاق ىرهزالا ءاهلانالاهد-او قرا الىذلا
 1 0 10000 د 3

 ةلاجو ةرالاقباك ةحارجو حارس و حر نكلو أطخةدحاولا ةح ارم ثمللالوق ىرهزالا
 عجب عمسجيالو ب رجة أس هاو ىسرج موق نم حب ربل جدو .لوخساو لاو رفحا عملا بحو سل

 065 و س يس - وم

 | هحرح وةراكلاددشهح رحو ىحرح لاح 5 يي رح ةوسنو ءاهلا ل ثدنالهشنومن الة مالا

 هلوقدنمو <-خسدناسلل

 ٌحراجوْنماشز مقاس ىف #* حداتو ىنتمتاشنا كضرع عا مام اف ىضرع نحصل

 حرج لاقي و ردسمملا ىلعريغإل ملا 1 ناس يرام ارسوبملجللا لس ىلا لوقو
 0 0 .٠ 28 هم 0 و

 مك اخ اريغف كلذ لقد ةوهريسغو بذك نمهتلادعهب طق تام ىلع هنمرثع اذا _هاشلا مك احلا

 6 م م امم سا

 داسفلاو علا وناصقنلا حار تسالاودهاش || حرصسادقومت داهش ضءل-_-رلاح رح للسقف

 احارساال اةظعوملا ىلعاودا دير مكتظءو كلما دبعةبطخ قولاق دعو أ ءاكج همموشو

 هو م 25-9

 هذه ترس نوع نا لاقو مكيلعن ءلتلاو حربا م ؟يسكدامال اءانعملبقو اداسفئأ

 5 " وسو

 تدروسا اوثيداحالامذهترثك لانا نيسباتلا ضعي نعاكوريو كر ,هرالا لاق ثدداحالا

 مساسدو

 هلل و ,داحالا نأدارلأ هلو درو همذ نعطاذادهاشلا حرت نمل عفت اوهواهح احصل قو تّدَسفىأ

 رومدو -

 هحرتحاو ؟ىشلاح سوي -.اوردرواهتاورضعب حري ىلا هب اعلا لهأ |ت>وحأ ىدترثك
 م

 ورعون ألاف ىرهزالا راهتلامحرامل_هيول للام فوتيىذلاوفولي زاتلا فو ةيحدكا

 ةحراج هاما قبو اهجاتنا ايرث ب سكنا نالت سراج اهتدحاو حراوج ل حلا ثانال لاقي

 ةيراخلا هذه لاق .داوأملامل !حراوتو ل ٌبساكهلامىأ احراج ةلامول مك مرت اذ : [ةلأم ىئ 1
“2 2_3 

 س77 لا

 هزهدو
 5-5 / ف



 هندسي :ن3ةيحدعا د: نيت كا هنآ 2-1 0

 ؟غم )ح رحال ءالا ف رح مال دف

 مبدا تيقةسادقل لا قف قستسنت كنا هل ل.ةفلزن ىتحرافغتسالا ىلءدزي /لفريسملا دعصق

 حتجتامافاداهدحا اونوكت ناس أقلاو لاك عام_ثاللةدنا ازءاملا ريثالا نبا لاك ءا_وسلا

 ل>وزؤعهلنا لوقل لتاانعل نانغ الا ا دل نمدا ربئذلا و حداجتم عم

 اهبّسيذكتلاو ها والا لاطب ارعدارأ 5 راردممكلعءاوسلا لسر ربا ءارا ةغ ناكمناممكي راورفغتسا ||

 مداوي وقست ب وناك يذلا ءانالاو عيدان الدب قستسي ىذلاوهرافغتسالا لعج هنا ظ
 ع7 2 5 0 7 3 3 ى «و 1 8

 اضيأحدجناوهوءاونالامهلوقكهيرطعان أ معرت برعلا تناكمودهأ ا نممخو هو دجتاهدحاو |
 هه 2 00 11 اور ل 2

 ىراصنالا دير مهردلاف مودضلاىداح عسل وارخا عاطبهنالناربدلا ود ملف

 325 !قفخاذا تح ل ب وللا ارطسموقلا 2 ر

 وهوهدعيىذلا تدبلا فحدجلا قفخاذاباوجو

 اوكد اد قوالبلقا 86 5 ارم تاي ىلاعص تع

 ميلاف ول المحل موقلادسقأ ىأ كولا ط_تموقلانن ليو هلوق ىعمو ٍْ

 مضلا:لوقلا ا ريغال مضلابرلاب نعطأأةماسأ اول لاقو نيعلا تبن َحْطأو ورعولأ هاوزو ْ

 نوكيو ا ذودشلا ف قب اوط باين منوكينأالا بدات عجب هج والز_سماوبأ لاو حتفلاو

 دشنأو ىلرعالانباءاكحا رثلاوناربدلا ني ,ديغص مخ حدحما ليقو حاد عجب
 و <و 8م 9 1 5

 يأ لاه *ح ماو: تلظو ثنا
0 

 حد دوذاهقوف ركزاهل »* اد هموت

 د وره دوم

 الا اركجر نوكم نأ عش . اذه ىلعف نكسفر "يدار نلت لاو ازا .كبماكحاذك َت وصوت

 ٌدلَعَم ”لرتورط- ةورطمسكل كفوو فورع مءام . ىلا هريغءانبلا اذهري.غت ىلا اتا ىلزحجارلا نأ
 حق

 خدم اهلا ا ريدلار عش لاق فاقلا عم رطك ل ثم مالكلا ف سدل فو رعمر غاب هنالء افلا حش ْ
 - لك ِ وم / ٠

 بك اوك هنالثىهلاشد هدنيح جلا ءاز وحلا تانجو عدي نسيم اوىلاتلاو

 نمبرعلاد:ءوهوريثالا نبالاق 9 ا ربعي بش ثالثا حلاها اكيفام“الاك ْ

 هنوفرعياع مسها ةيطاخ ءاوناللا مش ءرافغتسالا هنعهتلا ىضر رج لفن ام( ىلا« وبال ||

 طك حدحبو فا ا طفات١ اا

 2 م

 ىااضدأحدحماوهو هلوقو

 هنح رصام حح ممملا مضل

 ينعم هما ىرهوذلا



 (حدح)  ءاللافرح « ميللسف 4
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 الوءابلا نمو أس مةمديالة فود. لا ءاملا نم ضوعءاهلا وج احتئْشناوةسحاخت تاشناو
 2ةه ورة 7

 دشنأولاحرلان «للسفلا عج اوزعوبأ لاق ىرهزالا ناعمتس

 ةس و ا )و مع وهمس | تورم

 سوم هعارذةقنض 3 ا ب قاعنال

02 - 

 عدممسوم# مد -<

 حا و ند بزاعم ع ورجح و !١لاك همفةغلوأ 7 2 0 دادس نح

 8029- ج 3 1 هوم 9 هلموم 2 ع

 آس قراوسكت ى اوسخ عاواج لاقي صوكتلا سبح و 00 0

 6 سمس ةسوو

 0حااببابببببب“

 ا.

 قف ىأ ةيبجح“ا ما 00 نسل

 م هم2و< و هدوء
 ةبيورلاف ملكت وددعلجرلا 5 سواَقملا نموهو تمنح وهيلعتنع 2 .لاق ا
 - 8 هك

 ْ اعمسأو دك هنمز أ « اس امفدادعلا دوام
 ع د1 ليقو ناتضتعمناتشخاهسأرف ةبشخ حس ىلا ا (حدج) ءلالهلا ةسسخلاو

 0 دن هوكي حدب صولا عب. ديفا دلو بل و
 0 ارو هحدتحاو غوري ولا حكي دج دقف لام لكَ هوو قنوسلاف

 0 لاقفرشلل هضعبهراعتسا 0

 الا هيدناج تان .رشلااذا ىظيفح في ؟سدعاب ىلع

 تندد كاف و طاتطي ىح حد _ارمضاخاذادوكفونبلل افق وسلاح دحشللان ءىرهزالا

 لاق اداونرللا كلقكر كوتشي ع ضو ماللٌقيوسلا لرد نأ خذا انلعدح اف لزنا

 ثدد>هلمو لا ةضرأل ا هرداورذألا يقطن ازا طوع تفر قالا

 ب ودونأل اق للتو حج داوطلك اوبر تو بجيو قدوس هنع قا قد "ىلع

 95-و و و 0 ماك «)

 عد حدجتامضنلانمامجب «ب اع اك نيفل دعاهلاكت

 هريغعم طاذ ناكمدحود لا اواهفاوح ىف هنرق ل زئاهطناللوقب 7 الا مدلا حد _كانع

 ىرهزالا لاك ةيلهالا فب دكا قلمعتسي ناكدصّقلا مدع ودا ل قوٍبدْلا فلك يف

 هب ريشتفءانا فاهمدذخأب و هلد صنف ةقاثلا ىلا دمعي ؟مهدحأ ناك ةيلهاما ةمعطأن نم حو دما

 ءامسلا مأق حدا ى :رهزالا لاك هكدا اعسلا د تاسرأ لاقي اد هاا دامو

 ددراهناعيداجلايسفتق شيلا لاتمام الاكو ثدللا ن نغداورو باصحلا ىفاملا ردنا

 ءاقستسالا ىلا حب رخمنا هذع هنا ىذررع كف فود ارنا كاز لكلا نناصسل قانا
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 يتم اكن هس ناكل كلاىفو هاجت عسا وشل /

 4 0س .) ميلاف رح « ءاخلالصق

 هنبابطاخي حمر ملا لاك ل سعتابم ءذولبحلا فلا عضاوم يه لدقو ةريثك حابلأو
 وو ع

 ميج أنيباناو وص مصأ للا ب 5 ىلا ع ناسا تأ ئدصتم نار

 ديلا (عحج)ب ة ةغلا ذل ةمدملا املا ودبس اولاكةدح:اؤلا ولنا ةرابخ هلمقو امهقمانتاو
 سد ته قيوءع ا

 ىلع مدنا نوديرمسمن "اك ضرالا ه-وىلع طسن ربت لحب ل اوهيناع هيحس اخ هعيع

 ع ب يي هما
 يوما رو كدا لازاغسو ملباو بكا ىأ ضرالا ١

 ظمء و

 ةيعلار ين سايت تدل 1 لك ًااذال+رلا حج ىرهنالا نياق

 ه 5ع 8 / ونوم

 ساشا ةارملل تحب [ساسش دقو تا تاكيجإج ل 1 قواه تيرا تاح عج < ١

 اهم م !لاقفن الملة ما هد هاولاةذاهنعل أس 0 نمبر تيدس ه1 قو ةعبسلل تتابلا

 فركوأ | هلل :الوهوهمدخ سا فيكوق معمل خاين راع ا تجيه دقا لاك منول

 دةلجلان وكت ن|ث د. اهحوو لاق برا لماحلا عا دببعونأ لاك هللحيالوهو هروب ا ١

 هنالك وامي ءكنا هلل ع مللجلار روهظدعداممطودقودا اووتءاجن ال اوقف ىسن نأ ل ةأهب ري

 ا.ثنوكمالملجلا امرهظامعرةأ ارملا نافهّءطو نهل+اروهظ نكي رهط ىذلا لءاىردنال

 ناك دقلجلا لعل ىرديالل وشي هثروو فدكوأ هلوقو هداوهلعا ىردءاللوةش كا ذدعي ثدحيىتح

 ع 9 لاق م نعي ىد>لماوطاءط و نع ىهمهنا ثد دا ىعم و4 7 و فيكفءابسلا لبقةمصلا

2-0 

 لكاك وقت اهاكس دقوديزو أل لاك ةفيعأ تلف قناع القل د لماحكيثالالا ساو

 تاجاذاة لكلا تأ ثلا لاك و م خت هر سو ذا كاس اذا ةعس

 مسمع ام ) د

2 

 يا () عسو كارلا اود :اتلا لضأ أ ىلعءاهلار جت ىوريواب“ اب قاهوارب

 مم بدمه 779س ُ

 5 نع شكلا الأ || ياو بارا حلا ايمي نم رعلا نمريسنكو وورشة, هز

 و ل 2ءوص

 نربىدنبف يسمي د-ىفو ةأرملادوفصوالو مركل الا

 س وورد ت0

 تشاو عجل اد اديك اتلهيفءاهلاو ركلاديسلا وهو حام .عج مةحاخ بةلام ضن

 * 8 يزعل كر اربسنا * لاف هموقن ءاحا 7 ل لا م 2 واي تابوا

 2 رعاشلا لاهو حاضت ايا عجبو

 خاحتيزا م نمل ع بقمة رسل اذاها7
7 - 4 8 

 ةءاهناا ىف هلة موانهلصالاب

 ضءاممب لل غةدامف و

 ىحعملا عي لكودب زاره

 ىىعع# هأ



 ىّأنايناتسلا جحاتلاهلوق

 سوماةلا فئكناتسلا مداح

 ها لشعملاقهرك ٌدّوحو

 ميك

 حراش هطبض طلث هلوق ؟

 هاحرب زر كس سومافلا
 ويوم

 اوذجو مهباعكباوهج هلوق
 هناسوماقلا قالطارهاظ

 ناقوررحو بتك ٍنابنم

7 

 (ج>) ءادلاى رح 5 مكاو ءاثلاو ءاتلالصف ىلا

 ٌ و ا *عمرد ا. 62 1
 ةقلعتمىذي هلوقىفءاملاو اهريغ عودت ىأهرخافمو هباس>أ كل ذب ىعب ةنوزاهد حاوتاعوفد

 وذو هليقىذلا ىفىنالي هل 2

 000 أ 2م

 نالبدق ل كف نادغأو * ىو باسح ًاووذا دربك

  لعارباصادلح ىنوكو راوملا فو ريقفلاةاساومو محرلاهلص ىئءاور هفاجوق فرس ىأ

 ثاحنلا وناحتلا مثيهلاو ولأ لاقو لياتاذا هنيَشم ىف حان و مهتءاكش اءاطْصَم وٌتادعأ ةيراحم

 جاهلا لاهو ديدش ىهأوةمر رك لكل ضرتياصٍل بر ىرعزالا لاغو لبوطلا

 ن1
 0 سرفىرهزالا 5 نادت موق رد موك #3 هريغلافو #2 ىطاس ناب اونمدقل 35

 5 ص تم ىو تدلك هع

 ا ىعليجواطاشأ يشم ضرتها نات عرعر وواورع د سرفو ىركلاديدش

 سيل مونتلا عملخادلاءاحلاب مهلا مقل وسم ا فار ءالانبابيذتلا هّتشمىف حاتوهن رطق

 تانتاغسلا ىلا ىنارعالا نبا مهنأش هنأش
 ع ص 21 ُ و م 5 * 1

 00 ست ل (غخر 00

 0-0 5 و م 6 118

 7 هو 5 ص»س هم هس يلح

 هيصعلا م معن 1 | عع 0 رك لون تلا نات سابو

 0 ا ا

 ىلءنب مده رب يلب : ام همق هنأ هدر ك0 1 و همدكو هعمس يسحب رغتسافر 8 هنرك دفاضع

 ثيغلا ىف ىرضاغلا
 مم يدوس 0

 ا ما زال احلداناور رلاهمفى توج ع
 تودو 4 دا < دع - موو

 [بصعت اقوؤام احس منو « املكت هيلحاماذا همف

 و رحوذههأك نمنيعلا حتا ربابؤهدءبأم وهل قامو فر كا نعلاقوىرهزالا هاكح

 مهنتك او ءدوأ مدن راعلا برعلا نعءاوذخ [نيذلاَت اَقُدلا ىّتك ىفالص اهل د_-أأ لو اهذرعأال

 انااهرك ذأ لوامتدحام ىردأالوا,ممامعتواهلارادنتسا اهترك ذ ىئكلو اهقحأ اناواهرك ذألو

 لعأهلا اواهري ست ىف لة: ماما من ظيف نع فدكحجلاا ىلا جات الئلالا لوقلا اذه عمانه

 نانسآلا تاب نبا 4( عطان )

 مطاوازأ افح رضا هيأاو ةرظانا اهناومراهم او و مهماعك وصح (عج) ) ميلا لصف
 وو وى

 يذلا فو حابحيو حو مم عباو عوض ريغ ناكاذا للا لست ثمح باو ياو

 حابجأو



 هل درو ا واس ا وو ا جم -

 يود عفا للا ا لاا هل

1 
 هسفل ع 20 يبل وع يني رانا

 + (عن) هاذا فرح هن .ءاتلال صف

 مد وميسلا قءامضنالا ن 3 رذانمنبا تلأستنكو رم لاك نت درعلا ضعت ن ءناس- نيدمدل ادع |

 كيلا رمل حرتلاوءدسب هيتككو داود تيساس تراسل ا

 9 سو 7 م سادس ع

 سقم د رد ىلعتنأف د ه راح َرامَحلعَد 2

 عاركنعّيضَعلا ا (حتإ) حراما عجلا و اهنبل عاطقا ع رميح ارم ةقان 7

 اروثفصي حامر طالدشن ماكلا (عمت) اهقحأالو هدسنالاق

 دى هع - هو

 نع نم ةصُنت ىلع 3 ةمجهنرتعام اصئايالم

 ساد سا“ م

 ةصئأ لالا قةصنتلا نان ىرعزالا لاق ة.جتو ذب ىلع ةعشت ىلع هلو ةىفورعو أ لاقو لاق

 تاهت يضغاذ نأ عئار ثلا ىوشتو نما رتاولااكن1 سيل اوا وةزمهلاتملقف

 ةبمطلا ةحئارلا ةحْملا (من) من لوق ن مذا ةصنتل ل صأو ىرعتالا لاه نايضغىأ

 ىرهزالا ةسْقملا نم ةقشما منا باطلا أن 2و دعاة ,فورغمرملا انهن ٠

 ركل عاش اعستيك يانا ف وةحيفشت ”ةدحاولا ةحامنتلا ريغسصتو حيفا هوجس يع ٠

 نامت ”امهلاقو عاركنع ارو اودؤفل 'نسارتساةئاورشكبرعلا ضو آلا ظ

3 
 ردى هلا هل او د ىأوبازنح دعب حان 0 لاقي مب وشل حان )ا

 ىدهلا لاف ةىهرأ

 00 و
: 
 اماستاََللا ىلعتماساذا 1 فيشحو دردنا اهلا

- 
 ثمللا لاق هسلعردقممالا هلحانوهلوردق هلدحانأو ارمش و اريخ ا هللا حانأ 0 أنه هنا هحان و : 5

 ةص )و 9و نةدص هى

 مهني ابها أ ة:ث.دلاىفو دا نمهلهتلا حان ودنقلاف را كلو مى عقولاقب ظ

 ىارلا لاه جمبك ردم حاتم حاسم يعأو تاس ءاذا عدي هتف 0 58 مو ى.وم2 ىو ةمثرو وو

 )سو سسومىات تم م 0 ةسودم سو د كره

 ثم كملنا انهتال ممل * حان يامال و
 م

 و همومه

 0 قصضرعب مسسملروةببلب عشب لازال ميسم ل- ةيروقوملا هسدل ىا امهتال هلوق

 لاك ا رافلا.هلوقريسفتوهو ىرهزالا لاقءاهلاىئنالاو هةبعيالامفلسديوئث
 ١ < ا ا ل رو * -ه. 52 ساو هم 0

 ىدُعَسلا برضملا نير اوسلاك ؟ ناتو نات كلدكو 0 هئفم هضم ةيكسأ اللا

- - - - 2 

 نات سوس تانونزو 003 ىلا ى> نع مويلا كذب

 تاو و وفي ربنباكاق لب ءامتاذاناسعونابسك لج روابي نبس سرفإلا وسال و
 لس

 )م برعلاناسأ َ 51(

 ملا نات كلذكو هلوق(؟)

 حرشو لصالا طيضرادكه

 لاك هيّوصو سوماقلا
 حامعلا شماهفتدحوو
 نامل ى :رعملاءالعلاون لاق

 اهضفو ءاملا رمسكي ىورب

 نآزوجي الهي وبسلافو
 نالعمفنالرمسكلابىو رب
 هملع قيمف ميمصلا ىف يعل
 وهو لاك اس اقل عملا
 ها نيسعلا مفي نال _عمف

 ناسهب ىد ةدامؤلاقو

 اذكهاهكفو ٌةدّد ثاارسكم

 ىجرذلا لاك ة معلا ئسفلا ىف
 نيعلا مفي نالعيف وه

 اهرمدكي ىرهوخجا هطبضو
 هدف هتك هأ



 حز : اناس ءاتلاو ءالا لصف 1

 ىو كيوان اعنو نسفنلال نقوح رفا 0 رمش كلوت اكس ب رعلا

 نمكْنا هانعمو لاق سفنلا# وبأا ىنارعالا نبا 0 ب نمال سنا ىأ كوبا بيذاهتا

 4 ارادد_> اف هن دأ او نم كابا عملا ادلا حان عج لثملااذهفح وبهريغلاق وهحشت نمالهنداو

 مهحابومهرعأ ىفطالتخا ف ىأح و «وةكتصودفم وقلا عقوو تضف كريغرا دف دلو نال

 ريسكبجحابلاوا مسفر عسُم تأديب 0ع ىبارعالا نبا نعاخترصاكأ ى وم هك وم ءَرص

 لاق كسلا بط 0 نمد 000
 "أ 1

 3 دوو هنا اجد 8 000 :ةشوتام رو
 و#©# 27

 مسان ناو غابضلاءلومعملاّببر 1 ا رءريغ ةماكلا لبقو كهل | نهب رضو# ابن ىه

 مع اهّللاو

 ساس نت سرس يف حس

 ا : رثت مالا حبو رتتواحرح رتدسقو حفلا ضيقنح ا )ح 2( ١8 ) الا لصف )

 هع ع

 ىنا ارعالا نءادشنأ هيج | ىأ

 ةدهلا سوماقلا قداز ©

 ليلا ةكرحتوصوتكرحلا
 َّى هزاكم نم 1-2 امو

 ىمفع# هتك ها لردام

 سم 8 ع

 حرم اهرئاملاطدق 5 حسابى ؟ءاظو“

 هدتشنأ ىار ءالا نا بلععل نعىرهزالا ا مسالاو رم امص أ

 وسو و سن «- هومموم ءودهم

 حرتملااهح ترابا لا طدق 5 حل نيعوداهاهدوقي ّ حبب هلسر ودش نعش

 هللا لصدتتا لوسر ىلا تلاه بلاط نب ”ىلءنعهدانسا:ىرهثالا ىور و. يراهن

 ساح عضأ الثا وءاهرهظ ل يىذلا ّيباد سل شرف ناو حرم ىسقلا سابلن ءل_دوديلع

 لاقي و بهذهنلا مسا : رك ذاذافان اطيسشتو رذلك ىلع نافهتنا م ا ذآ ىحاهرهظ ىلع باد

 ١- 0حرفلادضحرلاريثالا نبا لاق حرا والايام شيدحلا فو ٠ْ

 ىدعسلارب و ا ريخنا ل. اهل احرتلاو :ةدحاولا5 ارا اعاطشنالاو كالهلااوه

 0 70 عانلا حرت ا الضم ىلا ساو 4

 دشنأو حرف: قلل دسا ارامو ٌّط ايلا رجلا رذانمبا

 وصلاح زعلان ماذا : ٍبصْلاََِقل 00

 ىلا هج طقس أد ًادودسلا قوهو لطم قوقل ااا لاق واذكه طقس اءاءتنالاولاك

 نعاذهر ,ث ىح ىرهزألا لاف هةدمح ىلع هع ن تكحاو ء حار ىلع دةعتالؤ هدّبو ضرالا



 5 يسيح نس الا

000000 

 !!للقفةحملا عجن م لصالا فهن اكروصنمونأ لاك ااطعلا محملا لات ىلار الانا نع أ

02002000 

 د و اا

 لايف اا نه نامل قود ) مما ب د

 14 4و 1 تاو
- 

 روت اق لتنال 31#

 و هس ا
 ىار ءالاننادشنأو 2 ا

 حرسسملا بي رقمهلارم ارم * حدي اب ىيلدعتال 0 جْرحَرتلا لعتقلا مسا

 مجدا #* حرير ةتطيباصأ ذا
 م2 « *ةوعءد

 ضرعناكملاحدنلب اوءلبا رب هند ناعبرووهانتا اديداس ر سيال ىأحرمسملاسيرقلاو

 ريبكلا ضوحلاو 2 رملاو ضرع ىأ 35 ادلب سوك را تقددق د باعثدشنأو عسناو

 ىرهزالا مدهملا صولا حدب او طل ءاواعابرو ضرالاى است: برشاذا لير
 موه

 سايعلاوأىورةصاخ ىرهزالا (ع) هانا لبالا قدم ضرالا,ىوتسا اذا ضو احدت

 ءادرج

 و - م هس وو »ع 2 2
 ةحوؤدواحو ود واحوت هنح انو رهظى ملاحابوئشلاروهطح وبلا () محملا لاقو '

 0 و - ودع - عا و سمس #7 هس

 اجب و ناخبو هردص اصح وويل جوهر هلظأ هريس ابو هبحاصعي جابو تع ام حابو»رولغأ

 ءارلادىو ريوازاهج اح اوتار فك نوكينأالا تيدا ىفو رازلااهلصأرةقاعس لل

 حعهمهمد#»» ل

 الجار بم دوكت نال تيد للاى و 3 هانا هن أوت هنحامفارس . هحابأو مدقتد قو

 اهروهظا كلذبت دمسثنؤمةسفرعمسمثلا حو مو هيرهجاذا هحانأو ءوشلاح الاقي اراهج

 روان قاليخةاللو هقلطأّىذلا حابأو كل هتللحأئ كلا كد او نييطقت هان ف لمقو

 ى>ثددا قو م مولصأتساىأ يهوحاسساو ملال باديس

0 0 

 مسي هم ل دال ى أاحابمدلمهلعجي و مهي . دمويسيى أمكيرارذ جبتي ويك

 ةركسدعلاف هصيبتْسي مح ايتساو هيب هحانأ لاقي

 ا ماه هو 9م د ص 00 75 دءو

 5 ذات + ةونعفوعل [اوحابتسا تح

 لاقنو اهتةرادلا ةحوم وح وعملا ورادلاةصرعةحاملاو ا,تحاس ىو رادلا ةحايّمحانلاو

 لعحىرهزالا لاق عساودجمى هنأ ىأدحتا ىف عت ل.قدا ذاواهطسو أى هورادلا ةحاب فن

 ئشقيرطلا ةحان نمءاسنلل سد ث يدا ىفو .فععاضملا نم هله ملوةحاسلا نم ميكا" ارفلا

 ءاكحريثكلا لككأ !ةحاسلا ودوهيلا ةحاك اهوعدتال ومكشنك ااوفطلتي دلو طل

 دشنأو ةلدهب ىبنمىلد-ملا مراص لأن ع يبارعالا نبا

 اراءاهوُحَةحارو * ارادوا ديناطعأف ىمعأ
 0 و 00

 لئمؤقوحرفلاحودلاو مهقتقتحاينملدبلا لع اًراقَع سنو هراصن ًاوهموقةعاج عيادي |

3 



 (حذلب)  ءالافزس « ءالالسش 0 50و
 ل ١ فال 7:1 301070: ]3 ع لااا اكشن تكلا تان م

 لاق تااغلا عنشمملا حلابملا وجلابلا و 5 :لبق لَدَملا لعردتس

 حلابم صا لكَ مانا رح 21 مدل 00 اانيلعدرو
 هدم

 5 8م

 بقرعنالا ا لعل 5 سلو م ملغ ىت> مههداخ م_هذلاو

 بهذ ١ فر انبوأت 0 وراعي ءونم دنع نكمل اذا ىع رع ىلعام

 وو رو

 | 00106ارادتلاالو #3 نئحارلا لاق و وبهذاذا البراعم

 ايس تنننالىتلا ضرالا مابا ادرتشنالا ع ر الف تآَطءدقى ٍجاانيضرالا نم جلا 0 1 ا
0 

 اهعيرغت افولا ىطعت مل لأ #3 ىَرتمئئزاطارودة لال ذدثنأو

 مزاخى لأن رشي لاو فلا ذا هاك تلبس هلا

 | اريعتالو در ءاثالف #3 9 كل || عت د يكل

 | قساملفنالحر قت لممثل ديال رايق طين داهشب لجراال بو

 س :وأدناهب و ىلعأمب كلاو عارك نعتسالاةِشَبلاوةلَسلاوادح اع ىأاًكساَّهب همحاص |ىهدحأ

 فو 11 و *« لب وتلاببإلالا 2و ىشعالا لاه اع ىئاسفأب لحرلا

 انعائأْلت لبامارحامدباصأ اذاف امارحامدبصوملام اهلاصاقنعمنمؤملالازيالثيدحلا

: | 
 هيمو ماللا فنذتدقو ما 00 رو ول

 مم 39ه

 ثندااه نمو هّناعاوهعمحب را ءاومعأ مج "اكو أىأ ”ىءاوطتق ممرفنتسا ثيددحلا

 ثددح هممو طاماذا تح ودق ا امدعاهللاقي سانلارنآةنملالخدي ىلا ف

 حدب (حلب) امسعم ى اسمو اسلم الب ,وانتف مكن "ارو نمنا نتفلا ىف هنعهنلا ىضر ىلع

 حدب لءنكلس بى ءمملاٌةَماتَل ىو ب ىذلالثملا فو عضوم م حدب : دلي و امعأل حج رلا

 بصخشفام وةىارامةماحُت هلا راق الان زل فلاقي لثملااذهوةعشملا ءء وك موق

 "كلو تدع :لودعو حدس ولج رلاَحَدْلي وهتسعيدب دلي :رهزالا ةدشفيلهأو
100 

 كشنأو ىلا ارعالا نأ ع نعادعورضال ١

 و سو ”ك صرررو )ةو- 9 سو يضساك 8 .

 مس ناذلمناذيكوأ 13 حدنلب لدحو أ ةوخوذ 03 0 منعم نعاذا كا

 لاق ريصقلا نيمسلاحَدْتلاو

 »ه نسو قرعو و 9 يوم 1 ا

 ري اباد #3 00 اراب وحل

 لسقثلا مدل حدد اون من ديقي نأ بغنمريسصقلا اوهلدقو حد ١ لطالاوىرهزالا لاق

 يينملا



 ا . (لي) ةالافوح « ءابلالصف

 لو>امنولز:ب نيذلارهاوظلا شدر قواه ءاسطب 1 زين يزلاحاطبلا 9 رقو
 م -

 رهاوأتلا شير قال اطبلا شير 5 ةياصعش 1 نمت دشوا لاو حم

 رهاوظلا ٌثدرقو كمين نيب نواب نبلا» ةماعلا شرما ءالا نبا ىرهزالا

1 
9 
1 

1 

37 

3 
1 

2 
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 ةفاسمى أ ةد_دعب ةعط امهن» لاقو حاطبلا اراب امي أو بعّشل حرا نولزنينيذلا

 هةموو

 عقلتس مءاموهوةرصبلاو طساونيبام حطب اول ةماه كلون دمر
 ١-ان وا( ا نس عناق < قون

 زاوشالاو د طي نبام شيام كاذكوتار هاو اهلج دمام ضيم وهو هتعس نفهافرطى ردا نم ©

 ميل 7 ذثيدحلافو عضوم حاطن هو نابطملاو حئاطبلا ى هو ةصيطبلال_اسلا دا[

 نق اعلاني ابا تاب و ةدرلا لها ةعقو تناكمب ودسأ رايد ىفءامءاطلا ف. فةعوءاسلا مضن

 لاقفدسل رك ذدقو ور بل لزم اطجكر دزالا

 الئالسلاَن 0 ”اوجاطبلااسح «. تقصْتم فارشآلا تعري

 جاهعلا هركذ مقرادف رخآعضوم ىفاعلطا ودل للا عضوم نال و

 هلدأي ضامءاذك 0-5 نا 5 مطمن يدلك ناب ىدهأ
 هللا ىلص ىبنلا باص أ مايناكثيدحلا ىفو ع + 221 كاذكو ةاعضان لامك ١

 ٌثيدنعفو ةوسئلقلا يه وةك عج ماكلا وءاوهلا ىفةيها ذريغسأرلا ةزالعأ علمود ٠

 بش هسلاوةشدملاىداو مسا ءابلا تشب ناْطت متدزامَن العن ن منور 18 واتادعلا ظ

 عارك نع بلا يقبل مت عمال هارب ريثالان بالاك ءابلا مضي مهرثك ونوبات ظ

 اراغص هرضخ أ مادام لذتأ | لج وهولالكلا رطلا 06000 ق هددت يلوا

 اهلعامراصاذا لذا تكي دقو بالا وهلا ىندصالا ةسلبهدحاو بنعلا رك

 لاو رسل بلر زاوهربثالانبا جلاب اطدةناوعحرارب لانا ثيدحفو اكل

 ْ ننهنبصا القابل نك نطر مر م لالخ عطر لا لون الرمسملا لبق

 عقنال هنا لاقي شد لاق رع دول بيا رشلا نمو سظعأوأ اطسلا وةفنح أن ع سلا

 سدهتلاىفو ميلا دق اوعليتومتتر الار اطاارن اسشسدر طسو ق هشبر نم شر

 هلق نملك تحت ند لما دست واسبلاو ناحل ونا جاو مسرلا نمربك أر رباط مل

 مث 7)27)تثنصرص م

 راو وع نيح ليلا ف صي مهتلاونأ لاه 0 ب واحولب ملسب ملبدقو |

 ملفءامعالا نم عطققثا اذادسبءونأ طب ىحريسعبلا ىلع لاقي و « اسوأ هيلا لبو .

 تمس



 (ملظب) 2 ءاللا فرح « هابلال مذ 1
 حدب ( حي دب ]) ةرهاظلا ضرالا ىعو حاولا نمل عفا ها قئاغلا ف ىرمشخزلا لاقو لاق در هد

 كس 0 ساطع ههحنو ىنع ملت ظ_سلاو مبا ( مط 0 عضوم ||| ةخيربلا سوماقلا فداز (؟)
 قلأىأ عاقباهل ء ا ةاك لا ثيدحيفو ضوالا عَ لعادت# هو قعر طمسسا اذانالف ءاخلاو فاقلا متفو ةلمهملا

 هبقعساول بسب د الاى 0 ىلا قاف د هيف لي مءاعلبلا وهأطتا هه>و ىلعامحاص هسينت هي نك هجولا مق ىو

 || اعتدوا ماملو بلا هلال بارتىداول طي ل .قومدس نبا نمسا نجد

 هورسسك عطابألا باو مط الاو الا اوهف ضرع عنا ناف موعماوعأ لاق مل حاطب لاقي

 قو لكنا ىرج رف ع رجالاوق سالاكن لغ هنال فص لالا ىفناكن ا وءامسالا 1

 وهوا هم قل ىأ كرابملا ىداولا نمو اريام غلا نع
 ثيدنلبا هنمول مسا نطيىفناللا ءاصح هع[ اوىداولا؟ ؟احطن وريثالا نا لاك ناغصلا ىصخلا

 9و 5 7 8ع «و- 1 : 7 2

 ةحمطبلاو ىرهوملا اهيداول .سموهلاق ةكم عطبأ ىنعي مطنالاب ىلد مل_هو هيلع هللا ىل مهنا

 رمثعتلا لمسملا ند وهام يمس تال مطنإلا ةفينح .ونأ ةكمءاعلطن هئمو منال لئمءاسطملاو

 هيمع وطن فلهسلا نارتل اوهوءاساطتلاوهو ىداولا وة ةسعلشل اوءاثمملا نط ملط

 ورعولأ لا لوسلاءاصحو بارتوهو.ل ثا و هيلعانتنىداولاّلٌاندنأ 1لاشن لدا

 ىلا 0 ل عير الاد اعلا 6 واعي ىف لمد م طبل

ْ 

 ناكل نعال ميد طب 9 هد ع وك ثلا ٠ نعمايهلا عر ديبالا

 هتافسولانكورابلا داون ماو طن الاكو دمسملا راسم ميلر رج ناك تنافي قو

 5 و وىدحلا همنا ًاىأدصسملا مطبهلوق كرابملا ىداولاكنا ليقف ىرقعلا امان لس وهبلع

 ظ مطباو ىداولامطتساَو لي.ملاناطب ف نيسللالوسلا اصح هب أو ىداولااعيطبل ثنا

 قاما ستان امسبلا ريغوناكما علو هيف عسوتسا ىأ ناكل اذهف

 لخاسلا بنا عطَ 8 لماحتا ىلعَن عطس ذا
 2 م -

 عسنا ليسسلا مطبتوهسي وسن ىأ همت ىلا سانلايب اها تيبا نيو ريبزلا نبا ثيدجفو

 ةمرلاوذلاف اضي رعال سل اسهديس نبا لاك و ءاعطملا ىف

 بدو , همنا هم 3

 0 والاد + اكيلع دلة نلئا

 0 اونكم*ا سبت 00

 سر



 ب ١ ىمدالا لاقو برنمتموت أ 1لاعه واب, تبع نورخ 1 لاو ايو تماطعهانعملاف |

 دعب كا لاقي تضمدق ىلا“ 29 | اذكو اذك حب -رابلا انلعف لوت وةنبرعلاو هملعح رامد_ثاام]]

 ةمرلاىذلوقو اذكواذك ءيدلا انلعتلاوزلا لبق نول وهيوسعشلالاوز ْ

 دارأ لاقي و هم هعانّمالمرعأ هملع نش ىذلا مونلادارأ مهضعبلاق 1 هيفءارو ىيرالس# 1

| 

 هديسنبا ةءاصالا دنع صو ىرلا ىفاطمللا دزعلاةةنةلك لعق ىلع خرب وكر ودل ةحرابلا
 ى هم و5 )ل ا
 لاق 00 2 ءاولاك طخ اذاو ى اولا باص اذا رئادنعل اتلك برعللو

 1 (حرب) هال قرح « ءابلالسق
 ين 6<

 ىثعالالأف هرعاامىأ مالا اذهب أاموهملعقّتاذاهبَح ربو

 اراجت حرب وان نحر أل ع .حرادجنيحاهالوقأ

2 
 هده ع

 ىدءعدح رب ١ راب كّيئامع تن تح 7 ,!تيبلااذه ىعمللبق و تغلابو تح اىا

 هرسفو ىذعالاّت سد نأو 1 سا 7 0 ا 0

 وم هع

 0 دمر -و وو 297 < 5 ”هو
 لكاذااليرنالف حربأو طر م رهأب تنبئ أام تدرب اواموا ترب لاعبو تعا

 مس مم مس <و

 لق بحاصلعنانالا بسغاذاوهسنع قار ىأهنعهلل جربوه « رن كلدكر
 ب سمع يل ع

 ا

 ماظاص مع

 ظ هليالاءاهبف نك ىل ا"يلءللا هش امىأ ةحرابلاب هلملل ا هس ااملوقت برعأ اوقحراسلا يللا موف ْ ٠
 عم 2-2 ّ م امص < ا

 هتيقلوةَحرابلا هّتسقل لوقت تضم" لبرقة رابلا روكضمو تاز ول الل -2-
 - - 002 هدا و صر

 0 دملوةتلاع هنأديز كأن ءىكح باعث لاق رقحالو لاز ىأح رب نموهوىلوالاةحرابلا

 رابخ أ ففاريسلاركذوةحرابلا تي ارتاقت تاازاذافىانمفت هلدللا تد .ًارسءشلا لوزتناىلا

 ناك اولاككلذز واج اذاو ىصشلا عافت راىلاّمإ_للا اًذكو اذك ناكنولوةد لاك سذون نعةاحتلا

 سم وسو و

 هازآ# ىلذهلا ةقانللمضلا, حران مداح هله وهرابخ'ئش لك ة حرب و عاك 4 الوق عفاف

 لب الارامخ ع نمهنأديربحّربلان روع ا 0 الارامخن مناك اذا

 هياوصىربنءالأف ممباَسَي هو هيْوصَل َكاَذ ىعمفرعم بار 58 2 رماد خيريباو

 رعاشلالوقهنمو عربيا نعتيت لاقيت اب لمعتسي دولت عريب لوقبنأ

 -#© ع <

 ب ريب امهارغصن مّتسقالو #3 ةوبصدعبامهاربك ن ءئاقلا الس

 8 ىو 9

 بح ةملط ىلأث يدح ىفو لحجر مس انو جرب دير نمل ا

 فب ءاحرب نولوقفاهفنثدحلا ظافلأآ ف اتغام ارثك ةظنلاءذهرمثالا ا ءاحربس , ىلا ىلاومأ

 ةدملاعض هومو لام م..أ اوهو رمقملاواههضدع وامىفدملا واهم وءا رئار - واه :رييبكو ءاملا



 هيأنح ري تحرب دقو هلوق

 بضغىءعحرباذكورصن
 نكمحضوولاز ى_عاماو
 هأ س .وماعلا ىفاك عمم باو

 سيتم

 نتا دع يوغا تورط 71

 أ

 ٠) فرع هم هبال 1

 لامشلانمحايرلاةَدشح راوُبلاو «بتصو حب ربو حيسمب+ دشنأو اضيأٌبعتلا عب ريلاو

 ةدشىبارتلا لمحت ىلا دبادشلا حان رلاح راو.لا لمقو ةحران عجم" اكءاتشاا نود فرصلاىف

 ةقنح ونًاءاكءاونألا حراويلاو فمصلا ف ةرادسا من رلا 0 رابلاو راباهد_حاوتاونهلا

 مالكو ىرهزالا لاك ةصاخفرصلا لاما حراوُيلاد زونأ مهيلعهدروةاورلا ضعن نع

 أ ىهف طسقلا موش فنوكت عير لك ةّساك نيا لاهو ديزوبْلافام ىعمهتدهاش نيا 7
 ْ ب 00 ماما وشامل موب تستامراك ١ أو لاقح راوببرعل دنع

 ظ 3 برع حرابارمو باتساع 5 اهتودرادنمقوشلاوهلب .ال

 ريالا ورابط نمحرابلاوةبر ا فيصلاحر داوي روةيهرال ةيظيقأب منال بارتلا ىلا اهمسنف

 و 1 7 را

 لاه احوربح ريت تحربدقو غاسلا قالخ

 89 م ة») سو 7و ست رس

 احونس هليتأب ا 3 احورب هل نحريد نهف

 نع نم شحولاوزيطلا نم مام رابلاو خاسلادضحراببلا, نمو ىلتع ن تيد ابفو

 نم كيدي نيد سهام 0000 نأ كنكمبال هنالهي ريطتت برعلاو كراسي

 داعب هاسلاىل نملدملا فو ل وكيلا كراسة هح

 لد "ولما اذهبرض.ف كيلا نسف وس هللا هللاقمف لح رلا*ىسي لج رالبرضيح رابلا

 خريوجرابلا دعب : غاسلاءىلنملاقف كل مست ف و هلل قفة حرام ايظه,ترمالحرنا كلذ

 ىو ةورالاح راكوهاما لثملا ف و كرسايمىلا كنماسم نمّرعهرسامم ْكالواذااحو رب تلا, ىلا

 لامحلا ابنك انس نوكيىورألا ناكلذوةرابزلان ءآطب اذا ل جرا كلذ ب رضي ىراامال لق

 روهذلا ىفالا ةرابالوة#حخ ا اهمو ري سانلا داك< الو هلو سلا 1 اهلعدأ اردشب :الفاجتانقن م

 نعى نمل سو هيلعهّللا لص ىلا نأ همر 0 ةيعأ قلت حربا رهواتكو 77

 ءاجواب-رانلا ىلءكمسلا قلي نأ لثمن اوسعللءوسلا لمع ربتلا لاك ريستلاو بلوت

 ءاقلا ةهارك ا ذامعمشي دخلا ادد ارابملا نا رك درع لاك ثيدحلا الصتم سلا

 ءاقلا ثا ممذعب 1 0 لك الاملاك ورانلا ىلعةى> تناك اذا دكمسلا

 نورفتحو هم م وداركلا نم ”اعولا تولع برعلا تبدو ىرهالا لاك هلثمرانلا فلمقلا

 ظ 00 وأبي واهيف ءاعولان مذا ارا تورك م اهيفنيزدسقوا ولمرلا فرد
 5س عر

 ةرِملاوٌدَقش عسا ريلالسأو اهواك أ 2 .باذافسمشلا فاهنو رسب واهنوجرت همس متو

 سس 20

6 



 حرا ري الفانبحربواهيورغسمنلا لود حارس كلدنيحث يدا ىو نّونمربغ ')

 تانيهنمترقلو هدهجىأ حرت مالا بح نبل وةتوحابصلاب#ت سمان تحب ىدوهيلا عفار 0

 فوووق يح تن و حا

 77077 ا خذ ذآ زذز 1 ز1ز ز 020 20ز

 امو (حرب) ةلطحسم « ءاملالصق

 مودضم حارب تكل دو ونمرورجتحار رمتكيا دن زوالا اههضوءامحلا كي حار دارت
 اد - و -

 دك هو مد بو

 ا مييريشلاوحربلام ءالاوةق_كملاح احلا كاذ ”[بوذبْملا قو حاب الانان اذ رسول حربموهف

 را هيل ل نمىلعح ربئوهلاوان ب لاق تتاردتسللا

0 

 ناقل را اراتخلافهّتوعدنافَدْغل املا لع

 وؤهم ه2 مسوو و همم ا وو

 حراك ينبع حرب ةدعصمو #3 ةيرغسعلا كب ىرتاردتتمأ

| 
| 

 ظ
| 

3 
ْ 

 لقول دج را ريدُشلا بادعلاورشلاحربلاو اريخنوكب وءاعدنوكت | |
 0 ها 5 ! ظ

 قو ىذاود شارب دنمتيقلو هدو قوشلا عيراتو ةقشم ىف ةسشرعملا لكى ه | |

 رعاشلال اك اخ راو ىرعلا لأ ثيدحقو ةّدشلا ىأح رب ربلاهنمانيقل ثيدحلا ْ

 حرا كينيعاحا ريىوهلا كاعد ه الك دقا كراع كل ١
 دباسل

 ا

| 
 حريااذ- هو قاشريغىأحريمويغأب ريتشي دما فو رب لقالو ديدي اب رض هب ضو ْ

 ةمرلاوذ لاك. تشاو قشأىأ لاذ نم” ىلع |
 ا

 ةسو_ دو

 حرب أل الاه, أب امو ىلع 3 ةريثكراهنلاىوكتوانن أ 0

 صخو ةقشلاو تدرب اونيتاشلا كح اك لعقالا بيعت توكبرأ الا حرط عاذهو ١

 مومعملا لاقي عدلا اهرب دو ىحل ايو ىعلاا سه التر وو 000000

| 

 ىهفاهيلع باى" ذاق ىّراطملا كلَذف ىم يدع ال موجلا ددءاذا ىعمصالا ءاسربلاهاصأ ىف .جلاديدشلا

 ءاسرملا انمى اضأ ىأىب جلا فت, ث يدا ىفو ءانسرملا ىف ىتلا تن 5 ءاسلا

 ىلأل تق ثيدحىفو بولا لعن . نم بركلا ةّدشوعماسربلا هدخأف كالا ثيدحو ابكت شوهو

 ها . -.

7 
 ان

 دحاون 2 ىفاودلاورئادش ىأنيراواههضومابلار سكربت حٌبح

 5 2و 2 - 8

 ةهادا ولاه أمك ثسن تاعحريدح اولانوكي نادل. مدس ل ”ئر دقممن الا هيوطت .[وحربز تريلا

- 0 

 قرع وترا نقل#»اهلا نماضوع نوتناوو اولانعشتل وفعلت الق ءاهلارهطت الفرك 1

 مى < - .٠ .٠ ب 8. 7 ل .٠ عروم

 عجل ىلع هفاورضتقاو حرب اواوق.فدارذالا اد هىفاؤامعتستلادعاو نيضر اوصرأ ىرح كلذ
 5 2 0 و - اى

 لوقااوة_ءلغلاولاةشالاو موم_ءا اوةرثكلابىه اودلا نوف صناوناك ثم نمدارفألا نود

 هه , وع 2 2 ّ!ٌ؟ مودع سس - ه 2

 كلذك عب ربّنا هنمتريقاواحراباحربم_:تيقلوهذهفلوقلاك نب روقالاو نسر كشفلاف |

 (ث برعلا ناسا ب 0)



 ا ا
 ا ا راي لا

 (حرب) «الا1ف رح ءاملا لصف ع <

 ىسدمم 7

]0000 000 3# 000 

 ا يق نزال ب
 و ه << و 20

 ش لازامىأادك 0 ورا ورب 0

 ىحّضرالاحربأن لفل: زئتلا فو .اهقراف ضرالا حرت هلعف لازأالىأ كاذ لغقأ رثكالو
 5 94 8# همم ١ ب 1 م «وم ع . د

 . لسلة هن اكد سالاح ارب ل س-ولازن نا ىأنيذك اعه_لعح رد نا ىلاسعل هلوقو فا لنكأب

5 5 : 5 8 . 

 نيا 00 جربو ءافلاحربو ناسبلاو روهظلا حارتلاو عاصشلا كلذكو حربي الخل ابحلا
 مدل 5 نس 5م , -

 1 لازورسلا ب هذدن "اكرهالا مضو ىأ 35 ا 3 لاق 0 ىلارعالا

 حارب نمذو>أم ف شكناوانفاخ ناك امرهظدا عم لبق :وءاشلنا ل ازدانعمءانتكنا َح رباكر# زالا
0 

 قو اند ىأااربر فكلاءاجو ا عام هرهطدانعم لقورهاظأاز :رااوه وضرالا
 3 57 ل ا 2 -

 ىأا ار جالادانءاجوواولادىورب ورهظاذا ءافللا ينم اراهجىأ حار رفكلااجثردلإلا
 - # دب ع

 هيف حرزال ضرالا نم عسا فلاحا لاو كاركمالواهيفتاننالةر هاظةعساو حارب ضو واس

 ” سوا امناببإ واهراشش الكاذب ت يمس ماطق ل اثم ةفر ءمس مدلل م ءاحاربو حا ربو رصئالو

 م3 م د 12 مومدس# 9و رى و هو

 حارب تكلدىت>بيذ #4 جايرو دك اقراذم برطق

 اغسل يرطب هوءأسم ابارك يا ةلاهاورو سعشلا يعن حارب

 2 2 75 0 ع

 سو تاز دلالات ساذهإ ارتحل تبر غافل مشل لابو تلانوأتدرغ

 سمس” © سام دس

 عم ماذح كلذكوة بس قذف ب إي كد مصل باكل اولاق اك ةحراب نعم حاربفتب رَعنيح

 ”" مم

 نبالاقءا 0 قو خولا بوه تداك اهنا ىنيسعملافحارب ملا ت كلدلاف ٠ نمو ةمذاخ

 قررا واكورهلا وى ىرهزالا وديع امهرك ذاه هريسكوءايلا ع ةىعينالوقلا ناده وريال

 د لا لسن ناستلا لوقلا ني رخاتلأ صعيد خا دقؤيلا هاو رغلاو ةغللا ىرسسفم نم مهريغو

 ىونغلا لافو هيلا ب هدهدعبو هليقدع الا. نمهريعنا ملعب موكل قدهأطخو هيدرفن ادق هنا نظو هَ هد ع . هنن ٠ « . مولا .
 2 ها” سم سوو

 مك ادلضةللالاقو "اهو راه فري ل ثم ءاملا طقسأف ارب عي ءحارب تكلد ىجةزكب *

2550 



 با

000 

 كيزك نين يهد

7 : 

: , 

 وديع ويه سا عيونا د ع

 5 (حرب) ةاملافقرخ . ءالالضفا
 2011 ل تح 1 لدا دة مسساء

 5 وول 27-86 : ١ 7 مة مول 94 32 ع :
 دشنأو< وطمملا ومطبالا لاقياك صضرالا نم عستا محو ددملاو حدب الاوحادسلاو ||
 72-2 سس ةدم و 00-2 وو م 2-2 د

 تطسبن او تءسو هقانلا تسد سوا محاسرادلا هحديو ءاملاهاور «احودملاهب ودالعاداو# ١

 5 اق ص 2موص هَ 2 ا

 ف '.”الاورع أن ءىرهزالا حدد قف سونام لكل يقو «حدم سر ودش نعيش « لاف

 ئحارلا لاك تاودلا ن نم نينا ضيرعلا

 هس 59و تنم سل .٠

 جرب 'بيغر لصتلا فهر ؟ + حدبأ ف دتاذقالثىح
 م ما 2

 ه م 0 ها يمص م« دوو ه2 همه

 ى رهرال ل 5 3 0 اهيفةمشم تشم و اهي سما واح ا ه هازل تحب و

 دشنأو ةأرملا ةيسم نس حبلا اكو اهتيشمنمسنجوه

 55م .- ه هد |

 ُباصسلاَحدسسو ةغلةبهملا لا ذلاو ةّشاحدب هنا سا حدب و «اهلالَح سرح قوس فندي »

 هم 7 هس

 احدن ح لمي هج نءريعبلاو هتلاجت نءلجرلا حبا ءلمحي ةلاَج نعل رار سلا ورطمأ

 لافو نحذف لثم مالا حدب و جدا س يالا“ الالاذا « دشنأو .اهمتعازع
 لا

 اغا ئمدالال اق 0 4 .مريلاشالا فويل فا

 2م هس -و

 برض دبس دوحدنأب هلامذ_تأت دكسلان با هاورو لطابلابهلك أ هنا ءانعمو محي دء)صأ

 هحنذ ٌدلاَش ورعوأ ةنساُمل الادلا م 0 مر لا مهكر نوكيالو لطس ىذا ماللالثم

 سم وو و 2 دع

 عن هنوص نس هريغ اي دئ عم هيمو 6 د وهحتدوة حدو

 85 م دبع ق6 م 65ه د

 حدو عضترالثل هقشوأ هقلفاسدب ل صغلا نال بيذهتلا فو هال جيتسلا :

 لاق ح وعجل وقشلا عضوم
 و هد ين ”هواع 5 سن هوم

 اطرسشلا وذي دمع هنيلب 5 طلعنا مزرح نطلعال
 سا عر صاح

 زازحالاو هو هعطقق هاناتثب .يدلالسباوخل قسشين منابر 0 نمد : اردقو ىرهزالالاف

 نالفلحر فو نولقمهت' كو مندل لئموهو ودى أبر حب ءاصًاوزعو أ نرعلا دنع ٠

 وو يدماص سل ةدم 9و 2 وو

 كلوقردصحاربلاولازاسورب واح رب عب رطمأ ناصسلا حدو قوقشىأح وذ

 مث وه
 روح وس الم هلوق بصناكبوصنمحاَربالم-هلوو حالا فراضو نع لاز ىأ هناكم حرب 4

 ةءوفرم ةديصق ف انني دعسلاقأكس دل هل 250

 ُحاَربالسكنبانأف #3 « اجاوب نءركنم

 هم ءءء هم و اعل

 ىباركب وبلْغتَب رحلزتعاناكدق ودامع نت ران ص 28 كلامنيدعد سل تدجأ اري الان !لاق



 ىدانلا ف ك_حوزوهوت
 ها هروولصالااذك

 (حسب) _ءالافرح «ء ءابالسذ 0
 مومن ءوس

 ءانغثشددح هن:مولاف ماقملاولزمملا طسوبو نكست اذان عيتدفومقلاو لدا زكتلا

 3م ةمع

 ديرسملا ف عبس" 5 ادم اهل ىدهأو ةءراصتالا

 هس ةرب

 دى امراعب ىف »* ىدانلا فك حورو

 ثيغلا عنا ىأء ابك ٌمصدوءاللارطفتة سم رن ثيدح ىفو عضوملاوهودبرملا ىف ةنكمقمىأ

 9و مس

 ىدبأ ىلع منا هتك رقلطلاا هب رضةأ ها ىفكلار ءألاهو ىرهزالا لاك صضرالا نم نكمتو

 00 ل و دس لباوقلا

 0 51 33 0 8 3 : سمو« ع رض

 بعك ل افءاصل|ةبب ارب فرعتةب .اريدابلا ىفءاكلاو ىرعزالاركذو قس ىأحام<انلق/ىش

 الا 5 هسمأ مريت مولا ارسل يو

 ب ومد )و هو © -

 اصعلابدحي امو اناسنااهبحدتقةضطب دخأنام ةواخو همفاو هما تلذ : رضحد_ىلا 0(

 ىدانالا داود ىلاليبارعالانبادشنأو هلم مهأبهحدبو اهدي رضافَكو اديه حمَكو 'ىدابال داود ىءالىارعالا ئادشنأ ممتع فكو احدي هعبتلو
 هم ةم صم

 احب بعطقىذلا لب بشسا أ وءاش عش نم رضا

 وهو مقىدلات كلاقثقي ًاهلوشب ةقاعتم مرصلا.هلوقىفءابل !ىربنس! لاق

 ه2 ص ه سر عج” هم سد

 00 > نحر نيح تعبأ « دقواهاو ترحبزف

 جرابلابهتو م ىلعرجّز هنأدب رب اييذعتو احر بت ىأ ترب ىوريو .اعطق ىنععاحد هلوق نا لبقو
 تربلا لبق هلوقىرتال ا دلل لصواهنمنكيرلف خاسلاو

 انساب رغلا تصر 5 ابطلااهب ”ىلعّتحرب

 ه يمد

 حدمل اوةيئالعلاحدَبلاوةنالعى احدي ورعو أ لاقو خاسلان يّتسو حرابلا نمتحرب

 الف كبد نآ ارهلا عجدق ةشناعلةلس مشي دحىف و هنحانكأ سه“ الااد_م.حدبمهلوقنم

 - نش م .: 6 : ا 6

 ِ ئدلاح دب وهعضومىفءرك ذى أس ونونلاءىو ريو جورخناودكرمللا,هيعسونالكأ ها

 مس نوم و 9<

 اومارتنيركلاباوح داو انيعدلا ذوو نامرلاوزميطبلاماوُمارئاوحسداَت هرىراح ذي هح دس

 179 نر .عسوهيلعهللا لصد © باص ناك هنئادبعنءركبشد دح فو

 س«" عجم

 010ج ىراذا حد حدلاقي هنن ومارتب ىأ لاجرلا+ هاوناكَق ئاقلاتع ءاحاذأف

5 2 

 ظ لقوا ذل ثم حن جاو نضرالا نم معسل عقلا حاديلاو حاد وجود عدباو عساولا ضنا

 ةعساول ملا ضرالا حان ظفل ىلعحا دملا ىجمصالا ةعساولا هللا ضرال ارسكلا,عادبلاو

 ىاذبلاو



 ككل مر ١ .ءاكللا رخاء ءاملال صف

 ملاعب توصلا ىلع ضلاندصلا فر ربعنا لصرناندَ يدخلو نم |

 لاك ةقاشم سف كاذناكاذ ملي جأل جر( اوهفادد هدا نونو 0 0 مع

 لثمن الدان هويتي كساب للا ىراوهدمس نا لاك جالاردسم ملا يرتا

 مدل ةوصذوتع راين ماد ب لاقبالو ع انا ديال ميديا ظ ْ 'ّ

 يعول ةلاعلا هللا م "تع ىرهزالا لاف كاذب حجما زاملاقيو

 راس .دلا ديىدعلا لوقو غل خلاب |

 س ©# يد ْ 1 : 85

 رمان 0 5س 3-7 0 0
000 

| 

11 8 
1 

 بقيت :بهذن م ةكينسةيقاثلاو مالا, يريد هتوصف مب ا اَراَن دولمارأ و 2

 علاو توملا يغب أم ًاريعب بدلا ودل الاف مصلاو دقتتىأ | ا

 «مهءا 21

 جادقلا لاو مب اعجتمللاو هرك تنموي وتلا وجاب 0 مو هنووص ظاغل معالا ىكدب

 مسووو و «ءو هودوو

 يبا !ةيديربفافخ لاق اهب متعب
 رى ىو ه < و 6 © ص اه

 0 اهلرصشملو 0 ايدي ا

 4 07 7-2 س9 2كم عو و 5 ه2
 عم ىلا َنِهلصِب سعي 03 4 ار م_جفابضأا ورم

- 

1 

 م 22 و هم 5و

 راطقوةيداغربب_ض , « ىداهج تطش نازاسالا يه
 اى لا 58

 5 دونت 0

 77777727-072 ا د1 دج
8-- 

 ثلا نهلضغبت كب كبير وتوتعبستس اما ىلا نا ءلاق

 دفا 1 أرسكو مصشلاءارلا تفي معب رلاو اهل تاؤصأ الئ ءااحادقلا جادا أ عدلا

1 
| 

 ا
1 

 و 2-ث* عدو ا
 م ارمسك اهفكيف قو #2 نموت يلب تبهذلذاعو 1

| 

 دسك نا ىأدجا ول زبملا ىف عسا ولا ةقغنلا ىف عساولا يصلارفل دو ليسي موذن |
| 
 ٍةَعسفىأ حادا ىفموقلا لاقي و فعاضملا نمير 8 جيجا ءفلا لجوال

 ةسسو 5

 لاق اهسورادلا ةحبوبحم و: خا طسو ةحوخلاو مهتاهدو ليدشءار من محبا ضو

 رادلاة جو. هن ءبكت نوي » مهنيذلاموقلامه مَمِيرَق' , اهحا م ا ةمشس هم ووو يل 1
 م ةىو< دود ا |

 نأف ةعاسملا زلم اهلا ةحوسح ع قييم ملاق ملسو هملعهللا نإ ص هنا ثيدخلا ىفو |
 70 5 7 يي - 1 اوس 1 عر ا 2 7-0 3

 ا تيا نس ا يد يل ا ل هول ع

 لاف اهطسوةنسملا ةح وبحب دارأدنسعو لاق متيعب أن نثالا نموهوبيسأولا جمالا طيش ١
 ه5 |

 ميلا اهنم كنكوابتاتسولاذارادلا فت مكن دقىلاقب و هرايشو هطسوئب لك ة حوحو | 1 0

 سس

 نحل ١ تفي ف و



 ةزمهلارع فب ملا ةلك ىاهلوق
 اخ ما تسلق

 نوشريغءاك اركب حاو
 ليفايلا توص ةناكح

 حآئنلا هركبن للاعب و
 الب اهضنر'ال اركحي

 | سوماقلا اك امهيفنيونت
 عقم م

 هنأيهللا اعجب مب هلوق |وق 9

 س ءومأق ها عمو حرف

 حر سف هيب للا مب حح.هوق

 دحوو سوم اهقلا ىفاك عنمو

 لصالا طبضن“املا مضن حد

 نمنوكنف هيلعو ةءاهتلاو

 هأ ررحواضيأ دعقب أب

7” 
(١ 

 4 3 1 يم ل "1 2 7 01 0

 م .-. ءاحلا فرس :» ءاملاو ةزههلا لصف 6

 دو

 لاقث ةوسن فصلا ةءاصلا نبَىرق لوق كلذ نمو #2 غانو انمار لقى 5

 هلءقو اهريس قمت ًااهلفكلرسلا تاقث ادق فادرالا
 سس ةوم ”” ص دودو هعءو-و

 جوه ونوه لع 3 هله روع اش ة وسو

 ا ىر هنأرعثندحىفو فيات وراق دلو روبل ممْْنلاواَْضتلاو

 1 1007 م و95 , و هم

 ع رهمو سفن هعف فو 00 حولا نم المملة ىأدنلطب أب الحر

 | ىايسإلا نع ةرخالا ءذه انا وح < ومالا ولع افلام ىلع ”الاو لاحرلا نم يمس اىرتسعي

 ٌكلذكو لدبوأةغا كلذ لكى ءاهلاو ا دصملاولعفلاك ل عفلاو الخج نمت ل ئساذا ىذلا
 ةءو و9 074 ء

 رخالافؤ * 2 ةيورلاف ديدشتلابحثألا |

 الزج واو تاوعا نما ءاذمعب 5 ثا ا

 م هدم د5 معو 9

 اه ايتام *ب ئدتلاىلإ نش ا

 ١ ال فرعون قيرفناالا يرتد انج راسا اذا ارق لاقتالك ىبأ (عأ) ْ

 ملعأوللا اوحاملا اهيرفصاوخ الا لك وى َءأةضسلا ضاسللاقن ورعوأ فيفللا ف

 لاكح رقاد مع د( حرفا لا 2 (ءابلا بان
 هو 7 هو

 يو 50 َُك ارباع كانعنيملا د# يس ع

 ١ تءدهو ريع 5 م صصو ا ” اة

 ٍ همي اوان لجدو خا 2 نسا قامو ميو ىذلا عيت ىرهولبا لاق

 ل ا ا 98 مدع“ كام 7-0 نع 5<
 ظ ين ليقو تحرفف حرف ىأ تحت قع ف عمدا تيدي و ه«جرفاهعج ويهألا

 تب ةمصد»#م 2 ه2 منت ص ةه2ه م #

 ؛ عن موقنم منت ابر بورق تجرفأ ىلا تي دان هدو ىدنع ى سقت تمظعف

 3 8 سرح م و 6 موس

 ٠ اذا يمسي وانملع يكل نافورة هيزبصاو هع هصلاءافاقلا بيس لع « 22 راف حيو
 ع ةكمو»م واقد

 امائش .! قارا ترانا اولا يعش ذا نكوإاا بقينا

 يعارلا لاف م يكد ةوماظعتي لاقو

 و موس م

 ' م بدا # انقاسةريشعلا ضرأ نعل مو

 ل اعرو و وافلا طاغداك ةحاصلاوةنحوملاوحاصلاو صامل مج

 ٠ جيرسكلا, تسحب لاقف تيكا لو سنقل لها هقلطأ اذك حيو ع وليت عراك
- 

 لل سا

2 



 دلو سن وير و طل 2 نعت تال ثول

 1 1 هع -- 5

 رح يرو دعم. تيس يا تا اا ومو نإ“ اوفو
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 ا نسعي همْذألا ىفال كلذ نوكيالو نول كس هرهط ىلع نان دبا ىذلاهابظلا

 سلا ىهلمقو عاضرلا اهله تا ى مه ىلءقو ا رطيفناندج اهل يي ملأ ىشليقوءاهريغب ىلا

 ىه يمه ءلوق عمو 2 جمهنيترطلابةصشوم 35 ةبملابا سبام : ودون لاق مسحلاةنسلا

 00 21 | م8 و وهل بدو وو سو -

 لايوج »او نابلا صرجلا عجبلاو لبذيأ سهجو جمهالاةباههجولا دق عجواسهب اصأ ىلا

22-0 

 وذهب ريفا امها سرفلا مش اني ::لحرلا هت رخو ا دهح نم ٍتنءضل ب رلا سفآ

 امم وريسعو سرفلا ىف كِل ذنوك يلا ا لاوو هودعىدبتجا اذا كلذو كلذفَبِهلا م4

 هس مساكم 1ةم

 ىريمل اة مد ينالر ثدشناو ودجر

 تاقو



 216 (ميمه) لبا فرع دي ءاهلا لصق
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 3 1 ,هلا سواغللاو رطل # جراسسلا .اامألاب ع 3

5 
 م

3 

(١ 

 !  0ظ
 ١ ْ عارسلاجيازهلاولاق يي احلا ازهاههاوفأ نم جرم 5 نايمهل ىمصألا دشنأو تيذهتلا

  | | 3رطب نيسلا لوقو * مبازهلا سواغللاو ريطلل « هلوقهنمو ناثدلا نم

 س5 0و 359 هء رهو هى
  5جاز هحراهاحر او قود 03 2 ذاخكالده

 ماللاو حرا نموتشم عب رسلاحال رولا عار لاذ ةفيفشةعي رسلاقف ىأ أرعالا نسا هرمسف ظ
1 

 توصلا ا طالتخ اح :رهلاو عباتتم مالك ةحم هلا (عزه) هلاتفتفالوقانهو ل
5 

 اعلا نمىدأُجازهلاو #4 احماز ازهار اجئازأ 0 ىمصالادشنأو امتع اره توصو

 يعم راسبخالا ينك (رخ) ميلاةدايزب كرادنملاتوصلا مضلاب جازهلاو 0

 هدسضأأ

 ا

 ] الاو ونا لا وتداصا زب ياماما ار تسؤا ال ظ '
 ظ هريقع :ىيلقالا 9 ٌجيلالا ويلا وٌتاغَصألا مونلا ف 5 و لص تالي مالحالاريثكلا ْ ظ 08

 لاق ةرخالاماللا رع وهوءار رذلا لاعمال ةئالو ىره وللا بّرعمودو فورعمةبود"الا ا
 سلوى ارعالانبالاق ةرعخالاماللا عب عيل الاوهل بقر رك نع ىدانالاداو رئاذك || ََ

 : حابلولا (جاه لقبرطاد ميد جلخ لم لأ نكلورسسكلا,لليعفإ مالكلاف |[

 لدلقلا قئاملا قجالام مول وهل قو هم وج ًالىذلا قمحالا جيالهلاو جل ؟هلاوةجايلهلاو

 ََن

3 3 3 ٠. 

  1نر هر نحب

 لا 0 ةم تع مع ص 0

 "كينان محلب ع

 نلواضي اة امله رث 0 1 نمل ىرهزالادانبورتتا 0
”7 

 ودم 7.

 نيحدءبىللاق مث 0000

 ةجياه ىهواجمَع مهتاملان ملبالات حم (جمض]» ى ري مج ىذلاوه ب ورشا دارأو ||

 طقسا ١ ص وعبلاكريغص ب اذ ىو ةجحش عجس جب بتهلاوجا اوهلبأ ى ةموقنع تكامل 3 رمي

 ِْ ةردلا عا اوق مدن مناهس هنعىلاعت هللا ىضر ىلع ب دحىفو أهنم .ءأورجلاو نغلاهودوىلع ||

 ل.قوابم مع ًاوريسجلاو مغلاولب :الاهودو ىلع امة سريغصبابذ مهلا ةدسح اوىه هجم وأ

 4 ع 95 ىو و
 يمه سانلا لا ذرالاقب و ضوعيو أ ابذ نه دود لكجب -هلاذبلا باودلاراغص مهلا ||

 :ةسجازلا نمو علا ل2[ رذلا مالك ف يحب اوبادذلاو نر لا يعملو كار ءالا نبا لافو

6 
 مادو

 عاجاذا هنال ضوءءملا ىعم هيو عوجلا ب مهلا هنولاخ نا لاق انما ةسكسم 290300

 سس يبي بحححيحييبييججججييييييييييييبيييييبببيبييبي بيب بيييييبيبيبممبمممممسسس__ سال

 ع 1 - د 5 1 .

 5 عي ب ا عع م ممر مم دب راح تا

 0 ويعمل ديا يدم 1 مكدمزعلا نم د تيت« حالا اسس للا يا الا ا اا نع علا ل و اولا



 (ميّره) مخل فرح هء ءاهلالصف 51

 م5 <« و أ ع 06 عم ع ١

لذ ىعمءا رح اهعبر اهلك ءانملا اذ_ه ىلع نامعام
 !سد بموقهو هب ازا براقدل ك

 الج ليصال

 نيببسو عومث دبو نمامهخمدحاو لك كرت ذا لمرلاوزج رلا امهو ةرئاا دا ف4 حاص ىلع
 9 س 5

 ىلا روعالا ندي زي لاك ىغن حي زهو نيفمقح

 د مم م عم مير تير 6<

 ىغت حز همة عمق #23 انشواحزه اسناكا

 رعاشلالاه حز ورسكلاز هدول ن مه رمأاوَ زهكح زو
 6 3 هم

 ١ 00ج هلال وتوسلاو يصل كيج لا وعساو لانو * جروس راجاجن اك«
 هم

 ىارعالانبادشنأ عسفر ربع وطم

 قراشعلابحابرلاع ُحرم 5 قطانملا هلت وصنأك
 هوهمص د سامسل دوس

 دشداو ا ا

 ١ 1 8 ل

 دادسلا فبئانكلا ركن 5 ثامحز هلل شح

 لاقةعرسوة خو توما لادن رملااجزتوسل 00 هه ما ل يح
 ةرتشع لاق ئش ف تربَلا نم رهلا س دلو لاق هكر رادمىأدحنازهتوصلاحزهوه

 مقوم ىذعلا حره ن ميشو كلااهتدبن احىانتاغ' اكو

 اهنعىرلا ضابُ ادنع تتوصاذا سوقل !تحلزمتو اهأنا هعبسلر حت ةقانلاف رمناريطلاءادذ نعي

 اريل اهيلع اهزاذناريسغ * اهنمسانل الواجب ٌرْبعَيل ١ تيمكلالاق |)

 يب ع دب اهناغأن معي زاهأب

 نبا لمعتسا دقو هنود َرولاو نرلا حملا جرو ةءاورف ةوجي رع داو ناط شلاربدأث يدحلا قو

 ةرتنعتمبدشنأوءاوعلا نعم فَ َرَملا ىارعالا

 موومىشعلا يزهنمىشحو ها! اهفد بئاح ىأتتاغ'اكو ا

 مشاونيد- ءااهاقتا ىضَع «. هلّتمطع الك بنجره
71 0 

 هاوزو جز ”نمارهل أو هنمديرقلل سيلا عشؤم يش |عضو ولدللابءا اوعلاربثك حره لاق ١

 ل ل ىرغرملا عيزوكل يللا هج زله رهو اني ءافعفرمدنتر هواك , ىناسشلا

 هل هته لك لسن ويدعم رمسلا ميلي )ع زهإل د نارذلاودعزلا
 و مو

 ثراحلا قدما لد لاك فيفخ عبزسحالزه بئذؤ عب رسلا يالزهلاو

| 

 شل اا 1 319دز9ز9-9141دذدزذزذزذزذزذ+<+<+6 111171١



 ل نماتهزز نان لاو رنا لعمل ا ليلعب
 ساده

 نا ث ءدخ ىو نانو 5

 َ حش عل نق قلنا لحل هن كغ لم حاد , 3 ا ٌلئماعف ا الرع
 وء5و<

 برا! باصأ اذا حر همجي هفودب ى لازال واذا: روبي

 دكت اهفوح ىلا ارا لصوقنار املاك تءلطف |

 9و ه2 ت9 د جرس بس ِ ١

 3 ١2 موسعا افالط *ع "*ك نولطصا ن -ران ىلع ا

 لغلألا يسرع ىدالا تاموَحرِهَم ضاضخأ اين :ه بري اريعب تي ةرقرهزالا لاك |

1 ١ 

 : ةيؤرلاق ىو ت انس مر ةرجاهلا قرياسل قدي
 ه٠. مرعؤ 5 9 5<

 هتسهتلاولا احلا ال امن 23 ها لادا: 2 3 دزاق تحر ٍُط
 أ

 ن6

 اداخجا زوج رهط نو ريم سول لاطو د فدتزل لاعبا قري ىذا هيا رخال ا

 ا

 شرفنا رخو عسناو وقى أعأرلا ل ىرحلاريثكتاك
 موو هءأ

 جال الاه 8 ردعوتدملا ذاحبار ارو رومو» وحار ٍه ا واخ جه را ا 3

 نباسيدبتلا # همز لد جار لك نم * رخ الالافو ارو ماصسم ىراجتلار 2 ء ْ

 انرقيشسم ليلا 2

 رمّشعلا نددوع ىف بجاورلا ني 3 قل بس طبغدملولا حرم ا :

 هلع تامساذلاسب سس هاواح 00 و 7 دوق ور سيش للا ٌ 1

 هسا لامر 0م ننال جو ردسي ريالا قيسلاف ا

 حرهلاواحوتغهدكرتى أه شري ناسنالا هجر دقو قلخلاءلش ديو سالئذلا وهو ورعان | 3

 هرب وولأل اه عش لكن مفرعصلا ظ ْ
 نادل تأ كرو * دولا بانا حره شكلو 001

 ٍْ اهعضو و ئاوقتلا عفو ةعارسو قطار عن 5 ها يا دكه 6 ا أ 2

 اسرف تعم ىدعملا ةغيانلا لاق حره سرفو جزع ىبص 1
 -9- مو ع <ه مي

 نيك ف ون #2 هللئات رطاح هاد

 مة اد وانس ر) نع

 لك عافترا عمق يقد وص لسسقو 00 وبوس تومُرلايعادأ

 || نليعافجوهورهسشلا ض: زاعأن معو ٌرهلاو جاره عجب اوجه ناسا
 م( طه يم 2-

 ا عاو يس ل ال 6 اي يحلل سي ا ل تكدصوصح
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 ” (جاره)  مهافرح « ءايلالخأ 5
 ْ س8 همس م هو ايا

 مص اهمانس عفت ةقانلا تحلو نسق ةىشاناهقوف لع مىدعلا نم معئصت مكس ىفو

 سندس

 ص ىو هب! هو 5

 لمرق مس 1حادهو خدم نب ةعس مم .اخادهو ىححيادهولب و دوه هبشمنما_.اعراصف

 تظنون ةبئرامل ىدمالا دسشنأو هابل ناكر يار ا حادهو 5 :
 | نه

 محو و دا هو ث ردا قب لع ةلخالتاكم موب اهموق
 0 هم -ّ
 ايصاونلا ٍتاشأح اديه سرافو »ع انءامداعارأ ىيوسو قع

 رم ((خرهإ) لبلاك رو قهاسلاحاينب“ دهب قي وتو م نيمابا ْ
. 3 

 مس" مد

 || حرهلالسصأ طايطلس ا ىاطدبعول ندب رهرسكلا»ن وحجر عينان جر طالبتخالا

 ثيدلا فوةترثكو لقلا دش هلاوتامزلا رخآىف نسل رهلاو عاستالا و ئشملا ىف ةرثكلا |
 10 د ظ
 00 هتلاديعا لاك هنأىرعتشالا سبق نيهقلاذبع نءىورو طال_تخاولاتقىأ حره عاسلا ىدينيب ٠

1 

 1 0 ا يس كاب اوسرر دى امانالا لعت ًادوغتسمنبارإ ا

 الا فو لتقلاةشحلاناسلجيزهلا نوموأ لاك رهلا نوكي ول هملا لزني ورلعلا عقرب ةعاسلا

 | | ل لاس الوسخ رهلاامو لقحه رثكب واذكو ذك نوكم ةبعاسلا طارش ث يدح ا

 ١ رب لانا ةنتمأ تاير سكب لقد د

 1 'جرهرغتنتف نمت امز مأ 5 اذه رهلالوأ ىرعشتسل ا

 ْ ظ حرهلاثمللا حير! كلذ ىوسةنلف نينامز أ ذه شيدحلا فروك ذملاجرهلا لوأأ ىنعي

 ءاعجبيلاهحر ميتا عامجبا قمهاوق اوقنموءوشلا ف هرثكلا رهلا لصأو طالتخالا ولاتقلا |
 8 2وص اج مع

 | لأ !ةعصبيدح فو اهعكن اذا رهاهجر مم واسهجو .باهحرهدقوحاكتلا ةرثك حرملاو | ظ

١ 

 5و عوض مث طزنع مه

 9 ءابيلاحراههتنوحيرابتيءادردلا أ ثيدحهنمو حاكتنلا ةرثكا حررهلااج ماجر مويه هنخلا | ملا حرابتنوجرابتيهلوق

 | هوعسم نبا نعئرشا هج رتو هحرشو ىسومول أ هج رح ا ذكهرتالا ن الاف نودق استي ىأ ىلعالاةعاسلا موةنالءردص

 1 و 0 . 2 هَ 4 د 7201 ل ا 9 ا 1 ؟فرعيال نمسانلارارش

 ٠ ا حيرهو مونلا ةرثكو بذكلا ةرثك خب رهلاود_فاستلاو مك انتلازاهتلاونورواش:ىألافو اركتمنوركس الو افورعم

 ا لاق هرثك دج هيمونلاج رعواوراك اخمياوُسْأ اذا ثيدحلا فنوج رت موققلا | شمام ل 0 ا ع م 9< 9 أ 5 | 3

 اماما هنأنر رساتسمأ . امالحألا رويدا ردا .«٠ امانوهيانرسل وسو | فرعيالنمهلوقو 0
 هو, هس #7 ةمدسم ءدص ا 9 .6

 رمل هذخبأ ل جرلا رهو رهالابن قويا هير عت رشو قداصإ س دلو مونلا ف ءارتئثحرهلاو | 0
 1 ب هباورلا ررحو هأن

 الا راكورملاةذ شن مرد اْوَه حره رسكلابرينعبلا حيره ىتموُ نم عيىدعم

 مم اس ك1

 لو



 ا ل ل

 كي ايلف ادي وك 0

 7-5 57 علا

 5 1 2 درب 800ج

 ينبع و ل ل ا

 1 2 002-7 ل

 000101101“ 0 7 ت هديا ءربدو تا مسمي ا

 020 ل تنين نين نتا ا ا

 : ا

 رحيل ا كرس

 قداك اذاكلد لك دعو دو ىنموعو تس دااجدخ دع للا جقهو كاي رس :

 نيش نا ير ا ا ا و د تت ا ا 7-2

 لد ةقانلاتجّدو بلع شيرال ماسعت !نمعضوملا كاذنالبرجلاقاسناو ظ

 ةجّدهلا نمانهجبادهملا بوق روعي لاك و اهلست نمءام لاق رط مق دلت ”وباصسل ادعس عب رلانال ||
 زن ديك نا نع + دعاك دا

 ةوقورملا# اوقىىذلا ارعشلا هبهبستلا هدأ نم ةروسالا كْسملاو اهدإو ىلعةقانلا نن>وهو ا

 رعي نحتلاجلااهنالع رالي مءاملانأ نعيم رلادبربقاق ٠ الباوي ظ

 وعامر 0 00 ا ماسر خيرك ةقداسأ لت لل د

 اونانتو هلعاوبدبتو توصا |عطقت يدعو افتر قالا توصل احد#متو حجادهمو ||

 بيةمريغو ب يقم" سفلا بك ايه نمحدوهأ او ىشعالا داق مساح ادهوهفاطلااورهظأهب اهيفلا

 11 (حدض)) . ملافرح «* ءاهلالدق

 2 موس 935 ى هو 0 و9 2ع

 تقيهلا فاخلا رلا ناحده 5 ىشمن منكي ماناجده

 ىارعالانبالاقو «تروزاشارام ايزو نه# اهياعرو رملا دان ثينانل ءاهريصف ةتيهلادارأ

 حطو ريغصلاا هب يب |ناىلا ىلعشي دح فو ٌحادهااوهو ريكلا نممّسمبرطضا اذا 2

 ىو ١9 -ك5ه 8 هوس

 حودهردقو حده ييشوهاذاؤ ثري دسم هسنمو زيشلا ةيشمكلب رهتلاءناجد_هااريبكلا اهيلا

 ده ءدوم د هم م < وهمه مس ) وه

 5 2و صم د هع

 فصل د حاملا لاو 5 اذه ل اًريالتاغصتملا و# دشنأو حيدح دهو حا دهوهف شاعترا

 هسه 2 م-مرو7) مس سوما مع

 احدهتسم فار ءالا نبا لاق ونال ىأاجدهتسمك وربو «اج دهتسم ىيالاضغن كصأ# ميلظلا

 رج الاك هيشمى هناجدهل كلذ ىعسميلطلا يدب كهلاوَرَع ذأ ىأاليعتسمىأ

 رشف ارمشاهداعدق 9 هرعاسمب رجحدجدهل
 يو 6غ

 ه5 < 2

 ع #52

 ىأ دعب زلات ذهو زينت اهل ىلا رلاثلذكو ةحدهلا م الا وا دهمتقانىهواسهداو

1- 
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 ها ءاهلانارابه حاملا
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 نأ ىلع ر به ىفتسسلاب
 رشلارثكلا درشلارامهلا

 هةيعم دك مساهنا ىلعال

 لاق ءكلاندناسالا بحاص

 ىناتاصلا لاق حراشلا

 داضلاب ار امض ةناورلاو

 تيبلاو باكمساودو ةمجملا
 ىجافللاحي رز دا نيثراعلا

 هد-علو

 اهلامح عورتا تذن تو
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 (جيدع) .  ملا رس « ءاهلال سف 0
 8 28ج 1 26 - - ع .

 مغلاهدج عمو ىرثأ نمو لبا بحاصال مغ بح اصل اللا ن اديرب ىارلا قءانلاو هع

 وهم ريع ست 9 29 4
 0-00ك-- ىايعلاا معن ماعيطقالا كاملتن اوىلباى ريسعل 6 اوةباهاوسهل سلو

 يش ايو اه ياتو لاتقلاد ف عدركلا ٌثوص هم او هته مزمز ةاملاقيو لمالو
 كاينقلا 1 اضب اهدبملاو قجالا احلا اضيأوهو رولا اههلاوت را

 '.ارالو الفعال ئذلاوهو ماهم ل ترديزوأ لقعلا دغش ارشلاثكلااةبجاهْمَملاو
 >» هو هيك ه

 روث دج لاق رععملا كلذكو لد هوطحاهعشل>رو

 الح اهدهنييرعلا نم 5 ارق ىرتنيب علا دعت

 يهَْمْلاو عب رلانعمبفنوكي ؛ىذا توصلاميتوصلاديدسث ع رار دك جاهم و
 لا جياجم عببججاواهبتابنل لبا ضرالا

ٍ 

 ساس ىلع هس مد زوو <

 00 وس ءوس ضرأىف #23 جفارعلا لمارأ قديق د ماهل عيتلا دوعلاك تن

 3 ىو ل سء 2 50

 تاملكلاهذ_هىرعزالادروأو باكلارحزاعش اعهو يف يو يف يو عضاوملةدارا ىلع عج

 نايمهلاكلب الإ اها لاقي دقو هدمسنب لاك نيكستلا قامهراغو ,تثدلاودسالا لاق كاف

 مو ا )9س 8-7

 اها اجهانأ مهلبق نم 5 احا ارح زدبعالاعمست

 رعاشلالاقو ةدحاو امها تثثناوىرهزالا لاه

 ني ص © صوص سس وةوصمر - 9ةمسمور سم همم س

 0 ارامضتعقريتنحح ترك ن لو #* تقربت ياها كقف تر

 سهصضص وه س

 لاش , و بلقلا ىلع هج هج 33 هىعمفلاقب و ىرهزالا ىعش ا اورو ساو
 همو

 نت ديدش حج احشربس

 2 مضسرك9 م نى ء 5

 حادهريسه مش رضأ *« وضندسعلا تان نم
 ا“ - ى

 - ان

 سل ضعن ى 1 وم لاشباك نّونيو نكس 0 هولا

 2 يعل ك0 00
 وهم .9 ىو و

 ديور 7 نادلاوَنن

7 

0 ْ, 1 

 البل 7 003

 - بب و

 ءادرلا ديف

 نعل وطنا ةكرادمناحد هلا ىهضالا لاهو

 احدش ١



 00 000 د

 484 (مججعش) مسجلا فرح « ءاهلالصقا
 0 22 كد ل00 :

 مثيهلا آنا ىرا ىرهزالا لاف ةينثتمهحاععو «يفاووربل ىدلاءهارك |مهحاع هسه اى ع ا 1 ا هسا سل : و 7 5 »ع اد يخط مهلا 01 |

 كيلا اودلثم كاسه لاف ارش ن همسي ىذلاودطم بتي ملام رع نب؟تكن م ضعب طيف رطل
 ١ ' 7 . : : 9 -8 3 5 ٠

 -ه يَ 9

 رانلا تشو َقارأو قار ئما هج أرانلاّسسَهو ىنعملا ينال ننتلا ىف لشم تأدارأكأ 1 8 2 ا ل ا 21 ا د 2 0 5 7 000
 هام ند ق مس

 مده[ عقدي نيل يهووهاهبجتواهراعتبانوصت سود | اذا هجوم ع

 و 8# نس

 ةدام فة آ.س هعبت هلوق يونس ينملا فاسو 5 ع المسلسل ٠ . كاف[

 رشعىداخلا ءزدلا قفدس ا ىذلا طلناود عار ا شالا فش جملا ونار ,ءالا نا

 قيقا رالوقل مالا
 يعم هاانهامد اوصا و جيجل لق و تن ابها اهشئمتلاس رطماش اصأ مهضعيل وأ نادش عجب و ةناهكلل ص رالا

 نءالافو ةفصاذم لعوهفة نه قبع عيش و بدو حجباكعمجاولبمبا يغسل ولا

 ريبعبلاوت شلك عمدر لسحر ا يوحشو مس ماا ده ىلعهن 0 2 (ٍ ظ 3

 س و س 55 م مه 1

 عسسل أ يهيج ةومريده ىف لصفلا ب .عمشو ردهة لشد .اكج جاهم لؤبو هدّربهريدهيف حجابي ٍ

 مرد م ب هم

 ديل لاق فكنل هرجزوف اضل 1 ١

 و2 وع - و ت2 < 5

 لسرملا ب بوذلاك جهج#ملا غي 5 هضران فاطنالدتاوز هاو 2
 0 5, 1 ا

 ف ”دوصةءاكس ةيسو جم اثدللا هس ءراسغمفأع ربما ىئفيدسألا ى عب

 رجازل لاق وهبت حضاذ | امهالكهيتخ هوبات سمع ىمضالا دسالا,حاصاذا لحرلا
 د ا حام

 ةمرلاوذ لاق جاه ليهو نللالا ا ةجهج مو جمهجمدسالا : ٍ سن دس و2 ومع و م9 كك هو

 جاهلا هيداحلاعاذاو 2 ةرجلان قاع هزوج نمت قا 3 ن0 2 95ه 62 ف

 21 ؟اذاةقرملا تاوأونولو نقلا هولا نم" زول توفعا ضيا ياو اوك اذلا

 لد لاف ةقانلارججز ىف يهدر هردع ليولا اهلوق نم

 و قس ع 50 سمع ل م تت

 تاكا »+ ا 31 6

 طاغو نوكسلا ىلع يمدخملا ا س سب مداعو جندي اوال

 جنفلا ء هناي ف ِه 1
 ل 2 32 لا شرما ندا عم 3 نك «لولالَخا كلن فربعو

 ةرورمخللر ءاششلا اا 38 7 0

 ها هقعا تاي رعت د هدم مالا

 همش ه وزغلا نمعبطقلاقرذلاو رعشل اذه هنقلاةفاهيهريعف كار لل امد الثا ناكو ْ

 (ث برعلاثاسأ - ؟10)
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 ا _ م11ق رع « ءاهلالصف 6م

 3 1 - اه ع

 0 و 00 ه« اجتماعا جحا ذأ

 ع : مساق و و و هل # سوس ه2 وسمر

 : ”هثدللا تفدلا اذ وطلا اىدلا لادا ااًضاوعدالا هنشمىف طلخك لاق
 ع 1 ( يبه ]ب لدوطلالاددلا لادا حرمولااضي أ عمد ىف طلخت لاق

 ْ لاق اا يالا عيي رلا
26 3 ْ 

 2 م

 | كااقنلتق ةقانحاقل نيف كر هلق نس طنا نوقاماوهددل نراك انى هاهو

 | تلا ارامل لمت 1 ناو لع روكي نااماف حاَمَمَف سدو جارانسلا وجاه علا ىرأ

 رك دفاحاهتلاكو كاذ لبق نكيرلاك- عام الل نولعجت ام هولا ارمولوقلاعاستا ماه

 رخ الا لوقو ثموٌدجاه لوقت نأ همك ناكد ةفالاو قرا او أوضعلا ةدارا ىلع

 : هدسسنالاق ةنورضلا ىلع كن هلمكامنا | هب وميست أ ىل ع « لوستم ىراملا مالا ءلاوو

0 7 

 َ ' رعاشلا لاق قالي ورعاة روزة رورّصلاضبإ علا فنا كرو

1 

 ١ 1 ىداوةماتناك #2 داؤقلا بَمْنمَوح اح

 ١
 ١ 5-5 ىف < 8ة-ةد 51 -.

 | ناآهئيايسهتناوَد قرم وع هسمكرإ رب ىارلا ىلع يمسي ىنااوه 0 ا
 ا : 1ع ا هع 201 ام عم 2و

 ا دشناو هياربكرب واد سماوبال

 ْ نو ان عمل 0
 ا جاما كف بكرينامز #3 ةع.ذصرومألا فىو ريثاك م

 ٍْ ىو رو اهثنمةج املا بارتشن لكنت ٌدجاجملاو

 ظ قرامصلا نجلا دبع لا لاق هسأرَبكرماطَق ل ثمرسكلا ىلع
1 22 

 جوجو وعاد عيهدصقرصنأق 5 ىقعتمحو الز و و

 جامد ىلع ىت-ءبأ و * تابقاا د كسلا

 جاب قواىلع ١ رو : ليس مانثلا عديالف

 ىالا لصلالادلام ةدحامدلاو ندناهدخا و امال بود ا وتففكو تعتمىات حو هلوق اوق

 امهريغو بذل و دسالا لاقي ى ام للا قكح و واانههواههكدحادو ا 0

 6 ََك 10 اذاسانال لوقت ىمدالا نيالا يدقت ىلع َكيداَذَه كوي ايه نيكستلا ف

 رمش لوق م.هلاولا لاف َكالاو ىاكلازدو دج انه ساتلارع كدا ود ابو ١

 كيلاودلب ل طاكلذك كءلاوحىا ككاو دعم هلوقو لطاَكْملاوَد نعمك جامع سانلا
 "9 2 5 0 مهرضص 7 هرم م 7 5 1 1

 اوتكرامأف لاك كلاو>وكءلوحو كلوح سانلا لوقا و>ةنثتكلاوخولوادتاا نعم

: 
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 ساشا نبديعلاك ىلا فذخأ اذا بونلا جم فضول ليلا هيفع رلنأىذلا بونلا .1
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 : | ءاكح جلا (ض رعب اقدم وزلاةجونلاو لمي ىءاراذا حيو حيان ىارعالانبا

 ا دي ماو ا مم ني اا نت نبي ا لا يل دشنأو هرسفم لو كارعالا نبا |!

 هدب فنان دح 4 تت ى ظول عت مهلك لا ودب نا اك هص-لئماصهاصعلاب هصغو

 ْن مط ةح وهلا قرهزالا داو ناني فاريثك ناك اذان رن يو اًنيصاو ضرالا نم :

 ةسجب ةرصبلا نب وهس «ىدومأر 2 وه و رم اريل اوني ى طرا تي < وهاولاف ْ

 دابثااملا عقانم فر رفع نا و علاربضنلا لاك رنئمطمنض مدالان منبه <+وهلا لايمأ ||

 (حص) املا هفَر ماذا دبلن مآوانمنورُ 0 ةاملا اهيا توي ]

 ٠ ْ عسا : .ةئاترم مجالا تسرع ذنو لاه دجاوى وملاو جربهلا هاسرتك ىتومالاتد نعش |

 تاي ع و 03 م دكا 1 ال 57 ل ا

 ظ ملا فرج + ءاهلاو نونلال صف ال

 -5 وه سو نم

 ماما هتف أى عزم وهف رود! كول أوج نكلو وللا جيت لاخبالو

 جربه
 ك0

 ايري لوما ىلا « اهيابتُن هاّنيطخدب دربلازا

 اذا لا هجمعاو ل اذا سل اوبوثلا سِهسدقو جوا |ىح نزامر ءعشفو

 َديادلاتدوَطحزرب نيالا اج سيرا راذا ب تكل او نانينألا يم ىره مدا يس

 يسهم |تاكنا نا ليم نبا هجم منان اه ةياراستكتففع جمان نينتكم
 لو

 6 20 هنريصنيحابرىا د 6 انيس لا عيجنر» ريغلافوة عمم عودت ورا نم

 اين هل طلت انو #23 اكتساهتساَن هي تءاج

 نر اهلا لقو5 واخر هيفاعب نما ا (عد) (ءاهلالسنإل
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 اي در اودىلبق و 3 0 درضاصعلاب هش و لدقاذا بلك ١ مدلل

 ةءوسص . ىو ءىاعىود 8 بوز ”«نو) 2

 ليم نبا لاك بقوم  عيتووف لجرلاجو شو لاحت هلك هرهظو هنطب رعش نيب

 ج”ىياق 7

 مولغتم دولا هيلع ماظعلا ىراع 3 هالو لوخلم يلارنمل

 مساق ء < ص ماق < م ساق معا

 عع همروئك تفادي. هصهلو قت هقايل عرش فوك 1 :مرولاك مهلا ىزنهوملا 3

 ع متناصو دك ع 3

 ىأأ ل تالف ملاعب الاىهولا تيمنا لاو تيار هلاومروتف

5-7 0 
 نململا عضولاولبقوؤم# اهاعتتر لا رالي هلاو سنان جمل يوامروم

 <” هضص هم ع

 ةالفلاةذ هد مطب رن عضوم لع لح نر اكرر فح ىرنؤمول ًادارأابلو لاق ضدرالا

 ه2 ال سال سو وم3ذك مم ةمع

1 . 

 فشلا ىف اتش حن ترهلاوءايللا نم نمل اضي أو هورودلا جيرعهلا 3ك
 نب معو

 3 املا لاق

 00 الود

 رسسكلاب يلم باوصلا

 دنا هلاهر ضخما مشولا

 ىدلاو ىذت م دهتدتك |||

 ماقملاررف اضن تدملا ىف

 هيمو

 اذك ملا ىلارفاسال هلوق
 ع ناميدقتا وانه لصالاب

 اذكهرفس ةدامفسوماقلا

 جحا اول وخدم معلا ارفاسال

 مسكل افيطل ماظعلا ىف

 مو-ؤ+
 ىيعم مأ

 توقاءىف لاممأ ةس+ هلوق
 هأ لاملسج

 ةرامعؤلا حاملا لاق هل اوق ع

 هحرشو سوماقلا

 نم ىتئوملا) حربهلا (و)

 لا جالا لاك (باينل
 يوم ما



 م || لصالاءاذك ا بوثلاكاوق
 نور دومريعهنمل اوالارطشلا و

 ْ | لمأتف جمنأذا لصالا لءاو
 يدعم هأ

 نر مر دك ا را ل تا

7 0 3 
 م11 ىرخ * نولالصف < 6

 ب اج #3 امن "اك فيشسولا تا دعماوُ ان

 ةناباحافنالا يأ لوقا بلايك دنا ىشرركي أ ثبد حقو

 20 م

 ور ةوكمال ح عراب الو ةوررلا هواعت حاحا د :عع رضا مدل

 و

 ٌفيعضنامج ىأ حار نور ظن ل جر فارعالا نبا ن 2 ىكاب رلافبنذهتلا (حرشنإل

 دى سدو وس د1

 50 جوناوهو مشاوي قير (جغ)

 فرع خير ف ىذبتابأا دع ثايب لفأ هنأ

 7 م 4 ه7

 بدؤذو ألاف جوت جونا 2 معجلاو

 ىو هم

 يفز تك 1 3 # مراخت نش تاهنزف

 هدد

 ءوم 001 عورص و همم <99

 لج لعل لئلا فو ينتلك حا هتلاومصشو قيزطلا ج ا و

 قادرا و ءاماوا راسو ناو ماو عيرشلا عباراج هناا ”مكلم

 ىدعت ىدهلاو مراكم ا لس 23 تده: او ود رطلا كاءاضأد قلو ىدنعلا

 هَ م ءمو”و - 2

 | 1 هلا شيم قواش متراض و رطلا جوتتساو مضاولاُب رطلا حاهتملاو وتو عت ىأ
 2 89 مع 0

 تحور م صخاو ىأ ة جهان قب ا

 هم و ُء هرم م

 دكت رلبلا كتاوت هما لع لن لاب هو أو د طلا

 و هع 2و < سرع

 ولنا انف جاورمألا جنو يهتسلانبرطلا يلا وكلنا تبالي

 5هق < <هع

 جم جسما ريل -غلاقو را ساو ”رادلاوَك أ - زالاوأ ب ًالاقممتلاو

 و م ” هو سمس "2 2 هوا“ د سح

 ا تحرس اذا جب اهات للصرلا ةواخم بيل اتنم 2و امنا

 و ه تبدو هم 2 ءوع

 اهياعترعس نادل تنم أودعت ًامىردأاه قتلا جه نالفلاق د هراسغ هجن اوربا

 لس وهيلع هللا ىل_صهللا لوس هر ىذد ناد مخ مرسل ودقشت دحف وترهسنا 0

 ثيدح ىفودعتم لف أوةكرخلا دش نم سُمتلاءاَو وول رلا عملا اوكيرضلانبهْنلا ىضطقىح

 او ىنداقفةشثاعثيدحىفو راع ىلا و د رلاهملع عقوىا ججأ وح يرض هنعدلا ىضررم

 راسب فاتت تهل ونمسلان هوي يه السر ىارهناثيدس كا قو ا
 ديو 1 3 س مس 2 ٠5

 مول جهان جود جند نول يجو روس قوام ىا يعاتب رشولذك

 ما م2 ميساماو

 ةدئارراطتل قاد ملأ ىارعالا نبا اكو جسوم لاه أوو ف

 عئاضلا ")11 ىذىلعامعأ 5 ىبلا هنف بم بوثلك

 ريع ني سلا



 ل د ل ا وم كر را م ا

 665 يفت : 1507 مدل افرح ةء نونلالضف

 0 لينال

 1 هاا جايأ لبق نم ٠ الانا ردع "الل عمست يو س دع ع
 ىلا ليال لاش و عمتجالواهعنا سف شوت كح الا ريش ىلا يفالا رج زابازأ لقوا

 كلاش تن . ترو اذا لج رلاةيلهاجلا فل 12 هلا تنوفا 0 لَ را 5
 - »و

 نسدبصإو يس

 ىئاهعقسف هلباىللا هضم لب الا نماه :رهمذخ انف اهو هنأ كاذو كلاندممْلا ىدشلان /

 مم >2 عا 8 2 -

 مو« ا“ نبع و 2

 عرش : حماشت ىل و ركو ردن بحاص ناك اذا جات ل رو هب يقتام مسا جلاواهرتكي راه

 م

 ىذل جانلاهقتاامىردبال اغلا َجامملا هنا ول تي احاو ةيلاعلا سوده

 ]آو دنس

 هلس لانر 7 ولع الا لو وب 08 اء اقنزدز 0 نالاحافالان مهيقس لامع حد

 ا نو د ١
 سسك ميمي رن ا رسولا

 نعت ٍ الو فاد الا دم ص تبان الا ةدقلل جما وهيفالو
2 

 ا 37

 ةحتسادن ناوشسلا ا نس توبا 2 تناح

001 

 نق مضت شيلا 2

 مضل وهو زل لفعى أ ةيقحلا جتنا لا ةفص ىف ثد دحلا ىف و# در راض ةيبقكلا يش«

 ةبناهت رع لا بنرالا تيتو نتا !/كصن د يكفر ا اوءانثلاو نونلا

 س5 - 27

 صوراخُلا ىت ولطيف داو علاوي دس امو ِ

 82 5 سس س

 نبا هيحرخأو رولا ىانبتن تبا يلاهاتيو اسي زالوا ١ 2 البلا

 < ع2

 ونألاقو مهر صلو« لمس وموقلا نيب لخدمفايدنج أى < ه ىذلا ميلا عينت فاز : 7

 خا .انلا ليقوٌةستعي تءاج جم, رلا تدفن نود الر الموقلا نيد رتب ملا ايعلا
 هدو 8

 2 هن ىرأو ىعصالا لاق ةذشبأ هلك لوألا دراستك دّذكأ 1

 ناك د قومّا ]رح 7 1 هر موكل تداكتفن اوما "مدعي انا لعلام تقتل ر ا

 ةنزلاودلاكا دوب تجاذب لافت لوقت ةة شدو بلو ةخانلا راشد ملأ 1

 ٠١ ل 3 رة *# هدرطد و صار عل ظفر (ىلظ فصي ١

 تنأو ندجة شم أماهطوز اهلباغلا و لا دال ىتلأحابرلا نمهِانلارعشلاق ١ ا

 بنسا4 مهن وكس ريسغ م.ئنلا هقباكا لذ .رطلأةريثكلا ةباصسلا 0 لذا 3
”7 

 لرولاالو اهنم عنتم بضل 03 جانا حوتج فدلْتحار تيمكلالاق

 لسانا هوم ىفاهسؤر أن 3 35 اهقيرَنْحللاتارش دخلا جرس | لام ١ و <

 نيس صو

وسوقلاةدشَتلاو كمت قدرطأ أمه, تحيشمف كج نيفعضتسملا هع
 بيش ىع

 ا و و دعو

 ْ ىَّذهلا حلم لاقو ءاخلايديعس وأ هفرعن لو ىرهوما لاق عستنم

شت تن5715 لل داهم بالا تنم: هس بتعدد عسسل هده هس توهم رد هح مس صصص اس همست
 11010120 91 2 ا 7001م ت



 ندد فخ مو هلوق

 سالك ميعنمو ع
 قىرشوملامهوو ع
 .تأتوقا قو هاهمصضف

 ىوردقو سادك هئاروهشم ا

 هيينصمو لك ها دعمك

 ملاكا فاونو هلوق

 ه>حرشو سوماقلا ةراسع

 كلا ءاعو) ةخانلا(و)

 انش لاو هفاننع(ب درعم

 0 :مهضعد مزج ك]ذإو

 اهنأحاصملا باص معزو

 ها لمأت لحتوهو ةببرع
 راصتخاو

 يفت 0 مهلا فرغ * نونثلالصف 1

 مو 2 دل 5 + 4

 اجدربلا الملا فتي أرك د اههن صاسي نم تان ىف سشحولا

 بلطي بلَط لم 2 ُ بَ ره وحلا لاق اضد 0 بد لم 35 2 جنيف

 ةعانلا لسبقو ءاهلاىتن الاومركمنوللا ندحع ءانّلب وول 0و

 ةيدننبفافشر نهشافويعا اولا ىهو شحولا جياعنا يلعُداصي ىتلا ى ملمقو ل: الأ نمءاضسل

 عن ماو اسلم لدول الا ٠ نيف اطل ع #21 هارت داجار»

 7 هم ه5

 د اك ةقان ا تيمور ا 2008

 س1 عقار لقانلا تيتفدقو ارنا لال الا نم جياونلاو»يعاوألا صل برر

17 22 - 

 ىرهزالال اق تنعى مهلبا ثيل موقلا ينام لد الا تيعتو تمعن« ىفةسغل
 م

 م5 5 روش وم

 | تتسعلا برو تعاد ور ثلاح ةمرلا ىذرعش فوهوور مولا

 ثاك "ىلإ مافات وس ف بنتى تلد :رهزالال اف ةماعلا رلاىذ

 1 ]| .ًرامد_عينالفانأ ت دعت ىل اقف ئدس ا دقوىت 0 هح ولا مهاسانأ و قهدهع

 أيا نوع ىذه دقلة ياو تكسو تدم ارأس يايلا فعسلاك

 س سالو

 ورا اذار الآي 26 عدو ذلا يعن مو د هيلا لسوف دونر

 هدد 2 عو و سدص”تو ص وم

 .تدلوك !بنرالا هئم ت دقفسأف ل .قثددحفو اهم نماهران ا ل

7 3 
 9 1 اةيدجل!هشمو اهات ىأامنرأ اهنا ثيدلا هنمو هر هرب نمراشف هن رث أن اهئجتتو

 5 7 صو. < © سدح هةموو

 نبا اهتدمّل لمدير مح نم هتئوكىأ برأ ة حن الا ةرخ الادنعىلوألااملاقفْنيتتا

 ير و )»وس 01 07

 ةريخالا هج رّدقسا هَسيُمَساو رياصلا هجن نابع 0 و د عورل يلا يخت هدمس

 تاس صم صا صر
 - وج رص 51 نابئاكم نمار جنتي دش ذو فارعالا نبا نع ا 1 3511

 هدم ته ى ات 96- هم

 هعفراذاامصيقت راى يئو تجرح ىأا ين شيو ملا تيمون ميدعس د وشدعف:و

 د ءودو 04 صور اى

 ثددح ىو اةهنايملا سرت اوورصاوخ تسي وياذا يقترب ودينا جيم لوو

 ه0

 تيفو قل امظعواعفتراا ذاربعبلا امن 1 -|نم مج انىورت» هلهألا حاف ا عاسأا طارشأ

 مظاعتلا ع ا هتيطعو مسفر ىأ نتا نلا

 3 ءا232 همس 0

 هاش ن اعدم تلف هوقو“ الما ل ما يفاور* ال كئاوريكيلاو

 و هع ةس<و د مح و7 سور <

 اهعدرو اهعسوءأم اهيفدازي نأ نعْساع أل يقواهب قدسي نأ بقل سغتو قسأ ام الهتأ هد



9 0 

 نا ل ال ع و ا ون ل يو نك

 01ظ10أ100111011110 0100 ا

 0 ىلعالا رولا عقيالو وبا هش دقوا الوتر كنان متسول تكا ظ ةنييكللا ادم سات ا وشل ل د ل ا و وي تاعك ا و تو اش اا ا / 58 ووعي 4 00 1 ع :

 ةمزلاوذ لاك هبلق ىلء لَن أضم لك ا جينو وفاق برا لو ؛ 1

9 5 

 م يبا ملا فرح « ثونلا لصق
 9 سصع 1

 خامشلا لاو امتماهلقب وواكاٍماقلا اهو راك هير اموب نيرهشع |

 وهمم2 ب
 مطصريغاصعلاب اول ارو # صقر لاه دق تلا و

 هاوقف لاك وةأرملا فهتصْضنت نلعب لمعتسا دقو ظ
 ه م

 ا مالو سدلف 23 سانا اهم ديْتع
 ا
 هديسنب الأف ةياغلا تغلب اذا اهلي ٌةقاعل |تدّطنو هنَصْصَن ى ىدرهس ؟ ا ةعست ىلع تدازا هدير | ا

 ىشحولار ةيلاوءابطلاو نأضلا ن مى ”هلا حتا 122) اهدي تَدْضَ وهامنا امهوفا دأو |
 ع

 روثلان ومس و ءةاشلا وةحتلاى ؟تنرعلا وتاممن وح اعت عملا رلبتاءاّشلاو أ

 هسلعدوادةصقىف لد ةهتلاف 3 حياعن شخ 7 نم ربا رمغل لاقي الود سعو ألاف ا

 ىلود هنن وعسل وعسل هلىنأ اذهّناهدل اكتح اند انيكك ادحأل لوقومالسلا وتالصلا

 رعبا ىهلم ىلا اهعنوّدغ مكب نون [ىيعفة كس اوغلو نسحلارقوةد حا ومع

 كاذ ىلعلدب رذأشلاك رك ملا و زعل ةركءابظلا ىر 0 ءلا ىمراغلا لاف قاوم

 اهراتدناواهصخءابظ سوت # اهناك ايشلا ىاث ةيداعو ب ردع لوف

 ل اوقنأضا اى ع هلا نو رم لعلب رءابلت شاك لاقل نأضلا ىرخابللا اورو
 -ءو ع

 اف علم ف هك 3 ذزيافيشلا بكار اهاراماذا همرلا ىذ ٠

 9 هب س سات مو

 اهردوءاق قاوم 1 27 ةحه تدسل* اسنسة علوم
 "ساس <

 دوقوهو فل :هاهتهنكلوةما اوه ىذلاهلاذبَف وصولا ف ./ف

 اهدالو أ ءامملاقاوحأ فلأت ةبسسلا الي وقل 0 اهريسقوهانملا فاوحأ |نمدي
2 

 مىهو جنبا لاق ش ولا حان هيلع اصيرة تان ةقانو فان ر“ الاو رضاعاو داوسلا قتلا

 لاتف ىلع“ الارشبلل ىسعقتلا طمقل نب عفان هراعتساوةيرهلا

 »ء 2 © تكبح م و2 ه6

 برضو ٌتبرَص فام ءلا بجو 23 هجاهنقامّتن بريد وتلك

 مما ل

 ١ اع 3 نأ نري رتتلا

 س لمص و ميج عنا 1 ف

 60 017 - صاخ ياو هفاجو عنو راج ريع ربات اة 33



 اذكه ملا هتصضنأ هلوق

 تلا اذه مدس لصالا ىف

 قىذلاو هدعن أم ىلع

 قو ضرك ةدام حاملا
 رعبةدام ىف سوماقلا حراش

 ىلءىناثاا يدق: ضركو

 ىععم هأ لوالا

 حامعلا ىفىذلا ءامد"الهلوق

 يعم مأ ءامهصو

 فيكت وأمة مرسل توك ال عب مهرغصو مسا هزكلاعارك نوضطيام ىأاعارث ْ

 مضأ 2 مكلف رح « نوئلالصف 6
 ا” ١

 1 تو <

 ديد جرا ن عسر رةنامقلثد دج مو انا يعاركل وار علمت اورففو هريسغ

 ىلا هثكمل وطول لا هفأال ع يطامذخأي :هنادارأل او هم ىنعت لعق غ َح وشلار ضنلا# ءىفنم

 لاق نلغاوارخ موك اياكود عا امجاضلاو نعيمالا لأ نملك انك دي لا لح يالهنأ

 هصشنأدقىذلا وره تاينلابخوس ل ربل قجياضنالا ةفدن> .ونأ لمعتساو هدم_بنبا

 ىأ را تلج رودرا ف ةوههلمعت_تافرحلا فن ركيانا فنالاد اب رغادسعو لاقدبا

 اهداوبةقانلا ٌتّصْصَلو تيم ييشقما# ع اركلا وج ضايال ن الفول لا ىل 1

 هم <

 رون بدمج لاعةدالولا تقو ىلع تاز كأي قاوءوخور جنبا تروا جس صون

 اهدندع اًرهشداز ىدلجلاه # تدفن أ ةنيفسلاك [هتمءامهص و

 58 نع ١ 8 5276 1 2 ننام 7 511 و 0

 روس رازقو رة * ع كر دالوترخأت هلاريعب فص»قاوقلا فيوعلاف تاصضنم قونو

 3 ني سو 55

 01 دايس لضيق #23 ادق نك تاصذتمنباوه

 مدع تع 2

 ردفراشعأ ا هرورغد 1 00 اولا ةفئاكن ايل

 الك حاوتلا ىب ايتلاو دولا ىوفأو هو ارهشةدالولا نين ءاتدالو 2 اة
 ل

 | 0 رافكمادا كتجناينمالا او 0 .اكمدري_غودأ + ارورغودسكلا

 جابذ ماهل لاقي وهفتي ب رمض ىذلا تقول اه وخلا زاب دقو تشن تير لبق

 حامرطلادرمملادشْنأ أومضنمو

 ضارعلا ىف ةراسعي تاي نيج #3 لنوم رشم هن

 3 - هلا

 ضاركلا ءاهلولابثرامأ# #3 ادنيس س 1نمكسدَت فوس

 لاك كح ا ا 7 ييسر اهم ايزو ررجعلسكلالا

 اهنيِدعاَرهسداَر حلولا هب 5 تمص ةنيفسلاك/اهنمءامذأ ال ةميطحلا

 ريس غمانعتحامرطلا تب امآو دولا رسفاوه عيش نم ةئيطللا تبرك ذامىرهزالا لاق

 2# موه

 ةراعداهب ركل ةطارأ هوز ال 00 ار فاس ال هبلا ب هدام

6 

 ةاورلا ىورو اممِدَحّلساَ ام ْن ارك تانك 0 هوب نير شع هام لعد كر أف

 فاهجرف عضل لا ءامنأ !ءانعف هددكذل :اىورناف هنصضنأال أمولنيرمشع هيرعسأ تيبلا



 ا ل ل ا ا ا ا وت وا دو اواي لج و مورلا دك ا ل ا .١١ 0 دي 250 ا ل لا اس دلل ةوي لا لا نر ا را ل ا + : 41055# 2 كا 10 71 هأ بس تأ
 ق 5 3 ' ا ا 1 م ا

 2 جضل مهلا فزح « ثونلالصو

 8 م ع 5 9 7 يععاإ - -. 0 ِ

 هح 2 وورد فهن وصدر اذا بصل اكملا لم ااا : وآل افو قاركلاك و هلال

 تح وكب سوي طاب اذا قحقسوتةوسأوق سانا, علا لصد هللا هجيررعثي دحفو

 ىح يشوع لا هنيد حو عيت وكس كاذ مانو فودلا قمع

 ناك هنأت دارأ يشن ىِصّسا ءمعلتا ىضرادانأ ف قة شناعشيدح فو مدع البط اها لل

 ها ا ه2 هو
 ةرداصق ذر كير 0 كيلا دسوألا أرقي هعمس نم نزع

 مترا الا نمريْحلاو نينكناومقلا نم ثلا ىلارعالا نبا جيشتر اجا توصال#.ةكلذاو

 و هج

 غاذاوعو بيد ملا فو باحتناريغ نم فاس ىف ءاكبلابصغاذاصيشنو ادت شيك ابلا

 جتا وكي ىذا لعهقل لص لوتس وعلا دعمت تاكل

 هم و هسمسمو 7 قي

 مدا حج و رخدنع حش ”ةئءطلا وده 2 مق هس 9 هءاكب ىبصل ادد 226 0 00

 اتا رجلا ناشطون د شرقا نوجا وصاهل ع مست

 هردص داش وسر اهلارامزا 0 ةيدارخ زال ا توصل لاهو علا ْ 0 5< . مدوألر ةرم

 م م2 ئةو 2
 ددراذا م عَدمْتلاوٌَتوص همم ىتسسيفا شاذ اور عتالا

 رطمءامفصي بن ؤذوأل اك. هنت
 ل 58ه < و و

 2 نهعح رب و رشنابق 5 اخ "ماو رقرعهعدافض ٠

 ا 5 72و <
 لاق هيت ايش مشن براطملا جلو نابل ع عحر نوكن نأ ازوصدقو عدافشلا عجرىأ

 انوش فموي

 هزاع شافت حرت ظ د مع كاستل ا

 كد 0 يي رعولأ حاشا عملباو ءاملا لم يشتلاو ظ
 04 ومو >5 هلم تناك

 هدعاوفهجاشنأ[سوذف د هدئانعق مهتمى ”الدنأت رعشدشناو :

 مرصودو

 ناسمهلاكَت وص مسي نأ ضرال هوو شملت عش لاو ٍ

 اهحئاونلا بطلا اكوا #2 اخنالقناامجالحْس و 35 يتارطل

 ايدل جنت (عضنإ) ا ايسرافهأ رو هد. سبا لاك دب والدك ناصَتوُتلا وا 00

 8< ه2 وموء 8س

 ملا ذه دام لاقي مسالا يلو ردى اكوام مص رملاورقلاوٌبنعلاواوشو

 ع دو سو« دو ص دسد) وس سعد
 فصيرملا لاق عاش 1 وأن | هدصضت ا و مضان و جطلو اا هدضد لاو هاش هادو

1 78 
 وفم مارا كلرتق هع هللا ىدررع شد د>قو اح اشنألا تقفل الو# حاعدلا :

- 

 ىىععم نأ لالا اذك



 هه

1 
 شل مكلف ه نوتالسإ 65

- 

 نع عكا . ملاذاو هنقداوريغ لا 4 2 0 اند هأنعمو مي

 0 هلاثم ىلع مشي الىذلا هدحبو ويس أعل لاكو باو اةدعىَدس هلا ودم لعلم اقيقداسفت

 و سمض ومو - 9 3 - غال

 دو سبر معنا ودل وتكررت لكلال *ميرضي

 رم ثيدح فودلا وبول ح ومنا عمقا والا ال بوثل اىلصأوهربغوأ ملء ةريطتالىأ

5 0 

 قو حلالا لاقبالولوعفم نعم فو هوهبف بالالم يل ىلع ادبنم

 5 ىنمع مدس ب خب

 عطقنم ناكهنأت دارأ 00-0 0000 اقفدشست رعت رك دامنأ ل داعشي 55

 س09 كل »هرم ع .هسو

 ئتلادحاس لاق ”ةلمعتشسملاةاد ”الاوة بشل لك ميلا ردك يبسلاب عتتانو دياب رع نع

 2 4 2و

 | مستو منور باذكل لا جسنوةصاخ ل ايغالرسس 8 ماو حكام

 | ملكت ابنا تلا جنو 7 لا ستيب ا دكلاورعشلا جس 0و يتق ر «تلارعاشلا ظ

 لب الا نمي وسلا لمقو اهناوعزتت تع خود ىعو سنت اهرتسس ىف ةقان |!تصسنولتملا

 7 س 3 هد 4

 | وهواهريسف عيستو عشت حوسوح وت ةقانو ب رطض موهاسغا اهيلعابتقالواهلجن تيثيال عا

 وصد )9 ه<

 نيباموه قو هكراح نم لت سا هصستموو نيسلا متو ميملارمس 9 ا ولا قال

 بي ؤذولأ لاق دْدأْلاعضومو فعلا

 ٠ دّصعلاو مكس ارعشُما عارباذا #4 هصحسنم قوق ىر حبرلا لسقتسم

 هوو مس -

 تيم هتمد نعبد ةئاكن جذل وبيذملا هدنة مارت اسقلالاو
 ا مر

 بورا لحب ب قّدعْلا بصع" ال سلا جنم ىو سورا فرم

 ع ل ند صام كراش يتديشا نفح لاسم ةدعلا لبقبهذي يللا

 هللا لوس هرثعد ثندحللا ف ةويسنلا فاح لهاكل !ورهلتلا ىومسعللا ودعا لصأىلا نيقتكلا

 ىعدرك داك + مهذأ رك لع لتبريد لوأذعاذح ىلا ةنراح ديزل سوه سلعه لسا

 جيك لبقوبلسلا فراح نم ىلا قمل نوم نيبام سنا لاق هسرف جسم 12
 كلراملاو

 لهاكملا هل رع سرفال يمل اريسكب وهل قو قنعلا لضأ ىلا نيقتكلا جو وم لما لفك

 عج ىه مهاوي عبانم ىلع مهحامز را واع اسلا جرش دحلا و ريعبلان م د درانلا هلت

 نبا نعبلعت غرست شلا لهل امرا هي متقت قالي ءالا نم حبوسنلا ليمن با جس

 عقرب قامو هل قو اكان ا عنان عقلا (جنن )تاداصتلا يس ىارعالا

 اهل

 ْ اكح مسني ثح هد مو ملا كب بوتلا عضم عردضزالا تا ضوملاونيرقلا

 ظ

 ظ
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 ا 5

1 

1 
3 ١ 
3 

 ةيضلا حور (عن) ءايلاب همسسحأ وريث "الانبا لاقنوذلابهندسو :

 شحولا تل ًاوامشخوأ 0 ادد سادي ىذلا سودلملا كلذ ٌلكااريطتالوةيئام ًْ

 154 رمد ميلاف رح « نونلالصف

 0 اهب ر ىلا 0 ا :ايغ اهم ةرملا

 ةيالصاهل تساهم فشق رعت جتا ردقو َنبللا دخت نأ نعل !لبقو
 وو 2-5 و وو< ى يل ا لا :1

 هدير ع رامد- هدريسعت ىلع جاذأ ءانقسلا نم حرت ققردبز هدف اوت رك لانا
 7 سد وذ 0-3 و . س93 . مه

 ةصخأاو كد رعلانوهمنالثوءاهريفي ضم اوههريغلاقو .قرديرهنمح. رخف ضخخش ل والا

 0 ملوح

 ىولدلا ميخوهتعصام ىردأ الو ىرهو الاف ميا دقني جلا لانةيو دحاو عمة سلو :

 يخ نو 6 ابوقعب مءزو اهتضح ا ذااهيت فاو بةلام فاهكرسا هيمو و اًييقرألا

 هسسص 95ه -- 27

 ازكه ىءوموأ لاق ديا ىأ جرو عفوا ثدحف ع يع يما

 هم
 جاجا او

 و و سَ 0 و هس يعرردمع 8 8

 جامل لاف حبت عيرس .. لكوددرت ىف ةعرس ى مواجربت و لعل ىصواجريت باودلاو 0
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 هنيرضءاملا عرزلا تدسنو ىدسلا نملاطأ امم سل *الاضرعوالوط

 اداوفدد رهز لاق قئارط هيف تصستتاف
 هس 55 - دعو

 نرحهئامجاضا ويرحم ر #3 همسات تدثلا جمب لاكم
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 0 نا م وو
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 لصالا فطضا هنن: هلوق
 0 ىرتاك

 طمضف ليسلا ام اودحلا

 حرصورسكلا,عراضملا هيف
 دقو سوماقلاح راش هب

 قالطالا فدحلا اىهندد ىوس

 هيميفتم هتك

 اذك اهموسر ىلع هلوق

 ساسالا ةرامعو ل_هالاب

 مهر عيش مع رلا زاجما نمو
 ءاملاولمرلاوبارتلاورادلا
 هل تصستت فهن رضاذا
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 ىىيعمدار رش ردح قواه

 ع . خلا هل صن :وهلوق

 ىفىذلاوهسفىرهوملا

 وهاماو طاغود س و

 هحرش قو ثا نب ءامب
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 نا ردقلا لافابمجت عب جل 3 فاس زب ا لاسانا ىمدالا اهفامع ظ مالا انام أ
 هدو ص, هرو ىو

 ءاشيام لعفيهلاناف #2 رخو يتب عبر كت نا ن

 نبا هرك ذاك ثار امال هن اناا ريراجانوسنم ىرش هولا دروأت بلا اذهو

 رداق افاعاقعاراعأ انيداهل و هنوف او يكف( ةلك رقلا تليَحلاَعي مفدي

 «هد- و -

 لا روجر سادس سلع خاج 1ث دد>-ىفو اهئابا ىلع

 2 صءءدد

 | 0 لعيد تيدملا نما هفوة هويام ملا سان الا
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 اتاتساو ىاه_+ل منو ب رطضا من دديأر فخ وهبك اح هسف نم ثلا عود هدول

 و ست ا. ا ءه نسق

 ةمرلاوذلاقو مدي مو هش أ ددراذا سم خو
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 ”ميهاهأك حرا ةفاح 00 اهدكتوالعو ذل اذا تح
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 عا د |ميوشو مك يق 0 ا

 دوممص جن دع 9 و

 اهتكرحاذا مك و ةمشلاا د يركب بازوأ ا 0000

 هيض عاب مالكلا لب بذيل وي [سلا عاج اعل فاد دو و كف ىف

 ظ سول اقودحاو ىنع خو جار ءالا نبا لاحلا لاحم لد وةماتسإلا
 8 دو 2 وء اكد 8

 م 00 23 . تقفيل
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 هءوس

 ا خدت
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 قرش داكو أ قارم الا باأَ ِ امدعبة ملحم نع

 لياغيراذاهبا | ورموملا ءاملا : نعاهتراذا هدم ا

 تيفو ىأ دوب امبعا مايصير ودان سو ةمرلا ىذه دشن آو ضوملا

 دا اودوأ لاق 2 نر الح و "الإ ووكيل اون تراغهمع

 : مامون عمال أ ةلو د لاةنك ىف فح وح اني

 دوعلا فةغلوهح وتألادوع«فمَتاَضف لدا اهملعو شلل ع نم ثيدح فو

 ثديدحلاف و نات زون فاو يتلا رح وي وَجيوُلٌا ء_فرو مدملاو هبركتيىذلا

 يملا (يخ) هراش:تاوهومتحمئارع وأو عيناك رسال نبا لاق حوت الا مهمات

 لح رلا ميزخو همدصا جي ين 3 يداولا- دس بسلا عنخ( يح )و ةغلء احلا وحاكشلا ن مدا

 ةارملا
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 1 1 ىلارعالانبامدشنا 8

 الاليالو ارْزغامَح 5 الامّلاجرلا ىو امير هك الاحجام ام نمانأنإ

 الاوت لكن . الامالو عال

 باب نمي ع+ ىدنيد_ج مآ وتحت واحات وات هن دقو كاملا نعد وهب 3

 ين لعافمسيولامىلةفاسنلا تي ىره وما لوعقمللةعوضوملاةغضلا لعالاهيدلكتيالاع

 تمكلا لاف اضن ولع اهصتدقو اان 0
 895 5 ع مت همو مس 17

 لدحر الا | ىلبق تصدم #3 نيحتانلل هدا لاكو

 ثلا ليلقوهو تكن ل وعن مهذعل وتحت دقو لما ارفانلا 0 ولع 1 تا 1 :

 نتف حاتناهبونابتسادقدلواههطيف حُسن ًاوحوُستسرفباودلا نم لماحلاحوُتنلا

 تيقن ىلا -ءالانبا ماعيسدلو تاج ى_هعتكت دقباوداا نم حوت لوقي ضءبولاق َ
35 

 تدفن عمم 10لاقو نان تباع ايامك كسرات او تداوةقاتلاو 1

 0 1 مالكلا ف سيل حوس ىعو شرفا تي :عاركل اجو لعافلا ل_ءنةغسم لعن أالو ٍ 1
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 وه حلاة قالا تدقنأ هلوق ةقانلا تيت اةسهلاقو ترأ اذا لوس ى هواهمأن ع هلاتلا تب مهلوقراذهالالوُعَم هو ا

وانا دق ملوقوا دال وُ صوّر الكلف سي تداواذا جت ىهو ' ١
 في مشو ل عافني ه

 !لوعفملل“ انيلاهطمضدفخ 1
 لل ا 5 ىو ةقانلا تشو لمحتملاذاُقوُقَع مو لفل كتجأو مبدأ يستاهل ال٠ : !

 ىلا ثصش 1 تد_ةكلا مث ةهملا تأت اذاةفشو ل افواضي ًاعاركاهاكح جي وتنككص جيتانانوامبل لاذ نا “ 1

 صاف انهام باودلاو الأ ةقانلاب و كتل ىلا لاذ بهذا دشتي جاك ذك وأ دا واودإوو ضانلا و
 ها كانه هسملع تزكءام

 : ناين نلبس نم تعضوةقانلا أ أوم هّواشو مهلب اتيت موقلاعت ولع ىأ جات

 , ةممس

 0 هرطقحير تح هيركباصسلا جل حيرلاو
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 ةدحاو ساؤأ جات نالف مم غكلذكو ةحش ئام_هةدحاوانساتناك اذانيتاشلا لاقي سنوي

 ريو دم

ىنلا تارا اهجتنم عفان ت أو هسيفجأ ثدي .حةقانلا جمس
 نكد :لوفتوهو بفيلم 

 ىامحرنت ىأ جدأ "الة تدعم تسسالا ةتماَىل ارعالا نبا سند || 2( نيعلا

 نامه ادق خرسا اذ نيادعلا دج“ اللاقيوديغ نطبلا

 هم ٌع<

 اجاني ده قير نتةنفصلا 5 انعامضلا هسن ول
 ن0 سس مل

 كال بوتر سكب هاتي (يضاإ) لعاهتاوايخرتسسىأ أ



 اذك ملاامهو حانلاهلوق

 جابنلاو هل_علو لصالاب
 هعيض# هبنكر وسو ناجابت

 وهلا ةلقانلا تعين هلوق

 حايصملا فكن :رمك بأي نم

 رداصملا فلاب حءامنتلاو

 شماهىفاك مسالارسكلابو
 نعالسةت س 6 حسن
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 ةيدابلابةيرقعاسلاو ىرهوملا اعنا حابنو لست حانت أجا.ئامهوجابتلا دوسلارئارغل ةيدانلاندن ةةاشلاوىرهوملا ضاعنناءاشو اًنئرعانت ثاحات الا
 | لاقي ةرضبلا قيرط ىلعام_هدحناجابن برعلا دالب فو ىرهزالا صاع هللا د بعاشا. ا

 0 ا
 ؛ | اول تجد ا ىو ني ”نفلادعس حاب الا حامتلاودقءاذس تال ماع يابت
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 د
 ا مسام اك لايصل ىوروبارسكب وفا الئ اا

 أ

 |ةفوماد ملي 5000 همقلوال انالهشأ وهو نامت 200 ةيواسلام

 دو

 | تانك ذا ميراو تسعدنا وةظملغلا ٍناِشلا نودأن م ىهو هل ل-عالو لج
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 ْ هتئئاصتافوأ او بلغ اعاو ذر لاق ةالصإاىف تينادل ولكل تاكسي ها هيلع هللا ىلص

 0 سي 00 هن

 ظ جرم اكحرهنلا( حرمت )ل |وقىفةدئازامفةزمهلا 32 هبلقفةدهلادرتو 2 الئ هلطاملا :

 ةقاشا| فوه مهضعب لاك ئاهملا ع رم اانا (2) هعضوم روك ذ موو

 اذاو معلا قئالولاو باو ناعوت رش .قو حصأل اوالا ع كلذد :وساهفو هو سرفأ او

 د .اواذااهةقاسلا تدعتلا-ةي 5 هنأ ل هقعضت ىتحاهجات و اضخامةقانْلج لاو
 م. 2د

 ةر-نبا اقوم ىهو ئانانأ فاو

 مئانلان مكر نالكنا #23 اهرامعا لوشلا سك مال

 ةوقوهو بردا مالك ضي س دل ظفاه مداد .تيمكلالاق دقو

 و هى

 تمت لاقي الثسلل عل هلا اهو مالكلا نمفورعمل او «ةنقدعي ةسسفاهوكتنمأ#
 1 ع

 مهنم وراق مهزاشومهلب |تعضواذا م وقل تلاقين كل اواهحات يدان نوكين الاةاشلا

 قو فو عب .:1لاقيال اماغا ذه ىرهزالا لاو ُتعضواذاةقانلا تمعن الوشق. نم

0 
 ةجوُتْنَم ىهفتداواذاةقانلا تمم لاقي لاق كلى اعجب جمعه امامك نب ردوا

 لباللانلاو امتدلواذااهتضن ةقانلا ترجم لا قيالو لات مير ا ذا و ١ 9 مده

 ءاساذكريثالا نبا لاق اذهتدإووناذغ نأ سربالاو عرقالاتي د-حقو ءاسنلل"لباقلاك

 صوحالا أت يدح نمو اهسساس ا وتاج اذا دانعف تحت انقل اقياماور جدي ف راف

 انداذا شو وت ىهف سرفلا تحن ديزولأ اهات ىتراهدو ىأامماذ ةاحاصصكإي حش له

 ُتداواذا او لاك ممتملاقب الو ةقانلا كاذكو لاو اهلج هظا ذا بوةعب لاقو اهنطن مظعو اهدال و

 لاقف لعل لعف«ارغسشلا ضعندي ىجباحو صن ادق ل بق اهجات لي لواهسسفنءاسقلت مقالا
 هدم
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 وى ظ2 ىك 3

 َت نوفا هديت اكو ان ل+ روتونصلاديدشلاخاسنلا ) )ا فوطعملاحب قنا

 اضاالاقو 0 تارت نادك ءانسأب « رعاشلا لاق اين جن جيدقو مالكأا اج

 ه <85 ىو ىو
 مط بامبو حبلا تفل هنو هج 58 | 3 "راينا بالكلا نمد توصلا م بدلا

 ملكتملا جاتا او همالك ىف طاَخاذ الح -رلا يأ و حالا وجانتلاديدشاملا وفامعلل |نعتوصلا |
 همم <

 تنذا لايتمإلا تايلر لا ذا نيس ادا نع ءهز هاذا ظ
 1 و

 ءاملارسسم هس ٌتاصنألاو طا رشتاالا جاتا ا ديلا 0 5
 1 ه همز ءوم

 بيرد نول صن لس يألاو تاسبنجا لاوأب نوعا ةيودآلا نمتاسرملا

 كلدن 9 حولا ةاونك هاون هفوجف قا ارعلا ىلا بلكت م أرلا فرح حوا ةقلخ ىلع لسسعلاب

 ماا انجب 2 نيف ا 9 تالا نم لسعلانبب ررىلاتاصتألا مسااوقتسشا
 خ2

 زول 0 هر لا نامت حاف نميرعا شرا

 ا 00 6 و 2
 ىزوملا هناكح نوكيف لرديى د بابحلا فص غوهو اممم ص مالا س كيو ةبسط رو

 قطا نواف ارنا فروك فرو وز و رص هد 6 نوكب ىو طغيو همذطو تحن ار ظ

 ناللابرولا صاح عاما نمز ف برعلا ةمعط ؟نمناك سل اوُةَحاَنلاورعوأ رع
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 000 ذيىدعملا لاف حدو
 ال م

 جيلا لحاكم ياو 0 ادسنس

 وى لاو حدا ضوّسملا لوقت برعلا ل ضف لاق دورملا ف راو لا ىلارعالا نبا
 ى  ةدر هس صصص ص اق انت

 احلا ةلزنعتدئاز نسف ملا هبوبدس لاك عضوم يسمو مرو أب وس اخ اذايوبلا

 الوأ تناك اناا ا راكؤ و فال عشوح ابتدا عشوخالزأ ويرسم ا ْ

 موص م , مول م مورع

 فارطنموىلا اراك حر هوح رخأ ف اصتسا- 5 تاقءاملات تآقهملا تينا ذاةةفصلا ومسالا ىف

 5 ع دك هور 5 .

 تايون : لرد مىأ نامت أ يَعو ساقرغ ىلعهيلا بو ذم ىناحتمءاسكه ديس نب لاق

 تكلا ضعيف فرحا اهو ىرهودلا لافتات نيبعو نانورأ موينافرحالاءانبلا اذ _هىلع '

 لَك لانا ىارعالا نبا امهريغو ثوغلا ىو دعس أنعمت اءىامسولاق ةهعملاءاذتاب |

 ل فضا د ل يي الل ل ا
 مس 1#

 ىلصالاىف وه رينج هلوق

 فام اهو مخاوانلا
 ها اعم

 نورتدامىفنانورأ موب هلوق
 نانورأ موو سوماقلا نم

 لوهسو بعصا و عم وافاضم

 ها دصض
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 دسم

 قبس عاسناحومحوغهلوق
 ح وع سرفو حوغةدامىف
 جوموداوجح وغحوم
 هحوعمهبتك عاما

 لصالابا ذكملادلاوخالا هلوق

 عىووعم هينك همقا دهاشال و

 هو

 00000 0 و رج هنوغز

 دك

 0 هد فرغم لاو حلاو ع

 وك هد

 جم ورعوأ قجابالوفاذخروصق اذه يهنأ وكتير ن ءىلعى أ طخ

 و هد وو» رى .ك ووو 4ك

 | حولا (جرم )ب يهمك «ىتاجهمأو وهم أوءدمسن الاه لءدعبههجو ندَحاذا
 سر مومو هو هرم سوسمر 0

 1 اييواحا

 ا

1 
 ا |

 4 و قم , م2

 يق طلو شاذ جويس ءالا نا ماو ني ومو

 3 و ضعيف شعب لشد انلاحبام هون رود و ا و نان -> وم مالم اصلك ع باعت دشنأ

 0 ةرم مىرم ستاد ع

 | ىش . ئذااوهل قو بصقلا لب وطااوهلبقو داو أ عاشو جوع ضرفو نص مهما
 دلتخاا قالا داذارألا فمر ءالا نبا بيذهتلا ( عما "ب م

 هوو و. <ج-

 حاصاجأن حي مولا جانو توسلا يتلا وامت اوصواهلا تاجا 0ع «(نونل الصف )

 نوسلا عفر لي وراس ودع تاون اغدلا دوك امو تةوهو ناسنالا كلذكو

 ةهسضو هم

 حج ”(كاودع رشا لاو خألاو ع جنا ريثك حج ار اا ا دوي دونا حأأو

 عرضت كأن مالا جاتو هناعدف عرضتاذا جب انزعنو رملاةديدش ولم رو عيرسلا

 و هز

 ل لوقا نباح 0 جوملا لوف ل رعيالو دشن اوءاعدلا ف

 ىو بوسهلةديدشلا حالا تاختانلاو هانم تالا ارم ماهلا فاعلا لاو

 عاتب لا تح أتو عرض ذاوع امدلا نمنوكيام لبا أ هيلعرد: امنا :كيرعداثيدلا

 هه و مدوص ود م
 رغاشلال اق مول ينل تاور توسل عيب رسم ىأ جن اهلو حوت ىهف تكرمت

 -هسوعور دز و<وو

 جيس عدل عن لهي جنم لكتاك رل رلاح أنتو
 ريفا ةيحوبأ لاما ديد م هيلع رس عضولا ,رلاتجاتو

 سرع ف دوس

 ددح ةوك سمى ثداوملا بير 00 ىلعنيقب هاش ادلاوخألا

 هلا ح أَبو ضرالا ف هذى ًاريسللا حانوبي ذدقلافو هنداوي صر الا ىف

 تيكسلانبادشنأ او اهرتسىفلب يالا تح انومرخأ

 لن د جيوارالاوءاحنلا ادق
 د 4 3 555

 جوبسمدخ نوع سد
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 اماَكبحأ الفاجاكو د اليس فلن طدهتلا نعل
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 ا اذك ملاءدفءامو هلوق
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 2 مسد 9و سوس
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 اهعرض ل وانت اذا ل 5 ,ليسصفلاو ناش طاتخا هنعّت>اهّلاو طاتغ لك كلذكو
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 دنع لوعف اهتهمأ عاشر امن نعل لا او 2 :ججاللئارلبسسفو يمال صخ ٠
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 خامشلا لاك عاضر راد لس ظ
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 هيا "اخ ىمهلا ىف وسكر 3 ا اع ىعسولا صران كر

 اهتاهماسلب لاصق تح ىذلا ىارلا مهللاروصتموأأ ١ هباسوئشلاما دعال ىنازماشسا

 ناكل لاوه و جول هوهف لد الا نحاصيا از يمل ًالاقياهر درا را رايكم ”ىلا حامحاف

 رارخال او مصر الئ همن لصف لباد لَ 2 كلم باها نمحارلا لمي

 - سا حس

 قوق ذهل ءصخأل ١ كج (ةوخما ١( :ناوهق لكنا اهاو اضا خدم اردو راك سسفلا سلوا

 0 م ص

 الواهسفنن ءهّدش ٌرقلالذلا فرم اهعسوأ د .افاخ عضرببهذاذاف هبل ل سصفللا فن

 تتاضرل ا شلاح و هلاصف تحل ذا ارلا يس لاقياغا ليصل تلاقي

 اهافسرادفىمهملا ىرقلاطو قست ىحتدنلا لوأوهو ضرانىئر شدو راجفصيلاف

 مثيلا ىلأ ىلع هضرع هن ركذو ىرذنملا هد _ثنأاذكع ئرهزالا لاه اهيثر كرتف سهلا لتأك
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 اذك هسفن ٌىحالملا ةلوق

 شماهبواطومشلصالاب
 ىذت سدا طع لصالا

 كورعس فأح رس ترق و

 نيفانمدسعل ى :ركسلا
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 هسيفتم وك 3
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 ساق ىذلااضي أ ءافلارسكب ةلكارثاا نبا لاكاريقفناك اذااهرجاهأطاممىأاْلُمناك
 و هدو م 2و

 مادبا ريقفلاءاغلا ُ رقمك ومعطأ تيدا قءاجو نيدلاهملعر

 لاق ا يا ف وهف لعف أ ىلعءاحامدخ أ اذهو
 ىو“ ةمدومص '”, 9
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 دشن اودلا ومال ذلا مدا ملم ادعوا هام ديعذاذا جلو هللا شل
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 قطو هف لأ فرسة ةالئالا لو فل فر ءلامالك ف ار ءالا نيا ءاغلا عشب موف

 ب «5ع و < مدع وس

 عاجلا لاترداو فانتم اب ةثالتلا هن به تموهختَبأو نحو هذ تاو

 ل رك » اهلنا رانك تدم هدرا راج

 ملا فارطاّلك الإ يلا( .ةالاورعوأ ااا رطعضالا كلذدلا يابو

 راعى صن دسللاك مقل قد .ٌلكالاو هلق ولك أحن 11 بط ءدسنرا

 لجو ضار عسي م نم * ىَدنلا فانت ص رابلا أ

 حامللاو هوو ملا ل ثموهولات ريسجلاىفالا ين فما نول َ دا

 اموبا كك 00 ةو كح ودام ى احا َف اذأُم وبسنلا لعقود الج 8 املا

 جلاد ١ اشمومعطأامىأ حادي «ةمضاوامو لك امى 518 0 امهدنعل

 لوا ارباع ا 7 يامل ىاجنكلءياللارعمجارنكلايمل ولك الاريثكلا

 كة دانمهلرقو اني ىأءاعطلا جام ترو التالي .اًنلاورعونأ ملا قدا نيش

 ئحارلال اق اش تقذام ىأ لك ؤدامىنداوه وجانب دنع تيما أمات 2

 احاسرهلْنا عام * المهمل ىلماَخ ىطعأ

 اجافأ اذا يشلا قيال ايتام قارا دمام

 اال لا سكودا او ىو ميش دقو»اذغلا لقبا ملا
 1 ظضوو«

 لاق هبفلوحاموهمع المناسنال المو محلوق فد بنعم أىلعديدران وهو
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 < .٠ كن وضل ا اا ىلا كتل انا

 نضوض دنع هلا نار تاق دع او 7

 نقاد نندوتسش سي دا” نع اي نيو ع 8 1 / ,

 اما يفل ملا فرحا منال

 عاق ”- ودو عمم اكس

 انالفئالف أ ًاوهملاهضدلا وما ىأ علا كلذ ىلا هلا دق ودستمملا لثمأملا |جيقلا اوودض

 فيش اوم ,دنع د لى اع استلم ال اوال ؟ومهدنعدج لف

 تاو <

 ايل سانلا قدي ورش #2 همرزلاملادالن د ا 0

 وه
 يللا لن نبالاخرعالا © عضوم أ وسام رضاذااصعلابهخكو |

 باوصلاو ف يصصتلاهسش ىدنعاذهروصنمو لاك صمم اقر رح يعلو وقت :صمشلااوسأ ظ

 امأوهريغو ىارعالا نبا كلذ لاق لاق صقلا نمتقصتلااذا يات طوابع ْ
- 
 مات

 لام ىلعهمتأ شتا جد ((جئلإ) وهام عدنا برع ملك فورعبوخ دنيا ْ

 6 ا

 ى ايا هيفلَخداذا 7 ا هيتنيتاايلت فا مرتو

 ظ
| 
 ا

ْ 
 ا
 ا

1 

| 
 ىوشلابرلو يزألا ءولاردصمجب "6 1) هشومف ظنوا ريادي |
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 سمس ص و سم3 د م صص |

 هبىرعئ أهو دام زل ى نو دلع زل وة جوزاو اجرى ثلا حله دمسنبا ددعو ططع ||

 مص م كي يع

 أ

 عتود 3 ادب عادا سأرحل .جراتدف نياتلنكرابا ايلا اقل ٠ ا

 سا ع 7سوع 0 أ

 هلوأ. نم لبلاد عت اوم ةيز ولعب بص يصاب زل ش تاك أ وأ

 هباحزانأم كر نمار هامات ًاواراج فصي ةبور لاق لوبا يدل حتت رتلاو قيامك
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 قدح اذا تابنلا نال ىرهودل ادازات ًالاورصتلا لعف حلا هاملطو *الكلااعمتناجرلت | ا

 لو زنب لعغضمب لااا ذل اح داتوى ممل ناعلكر اصف هواه طاغسبلا | 0
 انا 0

 جاوببفان دالة ل يعالىوعلا بَ قر رولا يعاللا ) يعاإ) َنيلتسابنلا | مص نس 27
 وهج < همدو مو7)ءدءؤو» 52 9

 هداج قرح وكل :[نرصلا هبطِلومَقَولا اع هاو ىلقلا فر هع اي ْ

 ىكّدهلا عبد ْنيفاسدعلاَك لعفلاكلعفلاوق ةرح لوب هرضلا ملأ او
 ظ ِِِ ا -

 ادق نم ىسؤبال ونا درت #2 انهو ع عرى اريغباذام أ

 ادلب ري 3ك 00 هللا راع حو ل اذا ا

 2مم يا 7 ١
 ,م.-|

 و ا ا ىععرغب | ١

 ل م7 يد شحود

 مقاشلوقي بلك غنماي نتا ثعخام منال سيم 0-00 وأ

 دن صا ين صرع 5 ١ هه

 ظ
 ا

0 
 راغب ميل رانا ونماو مو الو للا فسم نموا كوسم طمرقلا دنعسولا ظ

 ىل ا وف ١ ع (يفا) ن د ةجشاو و ىووشلا حلل اون فلا ق ْ _مالاب اًدكرمللا هلوق لأ يللا ناكملاةراطا عه وم ا وانتقل 4 2 رانا

 7 ويضم |!



 يل / ملا فرح 001 ماللا لصف + ملء

هلا ضقت لاس وةغاساالو غش غن ءاهرادأ فوم ليو مالكلا ىف
 و

 ريهز لاك عومي غو مقاتل جرا مرو
 سةر ص 5 ةهاكرع ع م هوز ةمو

 نكن ينجم 23 مراعات

 اممقلد الراهن الفةمقلا لسرايا اممزخنالومورتالت نق لاملا اذ ير خا وممالا

 اذا هو نال عام نالف يسم لممثنبا ا ل

 سيلىذلا طلخا يللا وذ نأريسغنمددرب ىأرتسلطابلاو يَ وخلا لاقيديزوتأ هاعدا

 ش ًالردصو طناف مهلا مهلا ىدومىأىل ارع باك ىفوميقتسملا* ىلا يلا وم بست

 ْ هيعءهللا ىذر ,ر ىلع بي دح هيمو رقت : وولف و مل اردصفدد دربك ال اوباَّك قسلامم

 ْ هردصو ل ارت ىأا.محاصىملا حرذت ىف ق يامل رديطقت وكت ةمكسلا نملك لا اذه اروح ىساوت

 ُْ ئثلار كيكو اهيفح ةعراشملاءان نا ] واهيعيو اهذخأن نم 000 ع 0 7 1 لما
 : ا 0 ىلعةباسهنلا نما قد و9

 اراد توما ناَناَخ 1 نظن و هنَممْدْخَأمل را ذأ داى لا نعد وردا حرت لدي نكست هبحالصا

 ] ىرك ذفداتعاامت اك نطو مهنودءادوسلاةرخلا راب يعم هأ ب س9 5 5 ةس و: وم 985
 | وو ود ع س و 27

 ْ جحللاو سمعا ضْللاو قوذ نمو تحت نم هنأالا صل هب سني غلاروُعبنم ل (١

| || 1 

 م | 01 رف اعوام طفلا لاف شبع تاكو سلط ءلس تي ذل نشلااغ ظ

 لفسأ ]ىو هادا ف لحدلاوخ ىداولا فنوكب ذل يلو تام سب لمطساع نيم تدان لك ظ

 دوه

 ا ه«بيحاوت ىداولا جاذسأو كلدري_غ ىلع : منكي لجبال كلذ لك 1 هناك لمالساو رثبلا 0

 ظ ماصخألاو مسارخلاوىزاولساولاسدألاو حاملا تيب او نال اع 4 ٍج ةباهدنتاو هفارطأو | لصالاباذكىزاوملاو هلوق
 ضد دس ور 2 موص 5 سوو 1 سوماقلاحرشولثمو

 0 لل يكسو 0 6-1 الأ ىطو تا وزكاوراسك لاو

 ْ تيعساعرولا دكا ىف هيلا قرطلا, ميحالاو قيال حالكاواضاذإبئ 0

 ٠ ' لونوم هلت ل اواوامانك اذك ىلا اوصصلاو لملا مو زجمينلاو جالت اجلا
 وعل و م2

 جالا ىرهزالا هبسنو عقلا انس حل نعل بةفانبق لوي ى أولم نمل 3 وأ#

 ا ١" ةييعتتماب ينس نيدو 1

 اور زوم 1 هم وى

 أ يسوي ورمل يزول عن فض قامو غر ظمأ 2 ظ

 س ع همدو هه

ج فو ٌبصالشم حرت لةدمغلا فتشت ىأ ا يحب رسكلابهريسغو ْ
 ظ .هنعمللا ىضر ىلعشي دس

 مون



 يل  مملافرح « ماللالس

 هعاجلا جل مىضعيلاقو رم يلة ورجل اذهلاقي داعرطسو ىرص لاقي 7

 تحلو اًحامملا ارجل اولا تما ىأةني سلات ى مو رعلا ةدلك ةرثكلا

 ىذاد-كنأو توما بلا و طلتخاو نيل مالطا جاو و كاملا (يفراص با ارمسلاب ضرالا

 0 عر وخلا هاي م ل ظ

 تاومالاأ طالتخا لحل و 0 الك أ دلك 7 اوأ

 تاوسأ اىنعي نيم ممل ركع ثي دحفف و تلال 0 اوصالا تحفلاو

 ىلذحلادجم :ونأ لاق ولد الافدِمللان وكن دقواوحاصاذا موقنل ياو ملا ةدللاو نيلصملا
 و يح وه يلو وهم هد

 ايل نينا ورزعإ اجور لهجرتسساو هبرطتا هناك اهئاوصأ ا 0 عج د#

 ١ قدايعاوشواهعاور رش تعا ذاهب َُس لا تو تاوصأ تالتخ وأو مولاي

 هو تس يح

 ءاحاذكهلاق تء>وىأك ندب وىدب ةيضقلاتكدق ورع نسل اك ةم ةمان ا اثد د 0 : :

 هلا ضرالالسنفو راكولاطوا تن قتجا والا لاو هإ_ص أ فرعأ الو لافاحورسشم ظ

 كلي) مسوص 2 هه و كسهو رو

 ني اهل سعناكو بيم موه »اهي نع م موأ ع ةرضخلاةديدشلا ظ

 بدطلادوع كلو ل ًالاواغد اوما اذا نيسعلا حامتلا ديد كل هناوةصلمنرعو داولا
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 قاالا نكيملالو أ عقواذا دئازلا ناك اذا كل ل قنا ىن تناله صار

 دقل.قف.عضتلاروهطقاحلالا دج ىلع لد ءادلاو يصلي اياب و هلق ةزمهلاناو قا ًافكف

 ةزه-هلا.قامالازاج كا ذل فرخ [دئ از هغمن وكم نأالا ةملكلا لو او أنمدئازلان وقليال م ألع

 يعلالك ح د وعلتلاو نر وحلألاو ن نوذلا ءاملاو 20 مناد ديل فانبلاو

 روت يدمج لاك لعل ار لع رك وهو هيرختد هدوع ميظاملا و

 اصّقو هاي وتل نم ترك دق دب اييرأارجالا انانلا يلطصتال

 هللا اوهعب رلابطدوع رهين عبص تمويل 8 0 وضايد لق ء ىناصللا لاقو
 عما مرو

 د و 0 3

- 

 كاكا وملك يمل لَا يذم ناار

 ودرس 7

 ددرتلا ياوْلاَو ءحالثرب ناس كول ور دشنأو نب رغنا لب لحرلا ملكتي نا
 م سم



 م ملكلافرح « ماللالّضف 101

 1-20 : دك )<

 بيود ف الوقوح وكل

 حوُطنْوّشلا امن ملف 5 نسم لابس لل نبسنلا

 8س رك د

 لاق لكلا ىف لمعتسدق و َج و عمددا رآ

 لحامل بسلا اهاوع حو 003 هر ةرمظدايحلا تارا نم

 ىلا فهرسسف ءاهنينم فكي ارع وأد« فار الا نبادشنأ وو وما دالة

 3 0 تيا رداىدضزوع واجلس ا ىأ
 2-2 هك 2 1 0 7

 ناكل دارمي ولاة ءرصل 0 كال ثح رتل

 «فمتربدقف مانام بروست دا ىفوةجرتلاهدهىفريث الانءارك ذودافرط ىراال

 0001 ص هه_ط 32- ا نامل ا كانا ؟ةَمدلا

 هءِ 0 و

 و بص 2 يو 2 0 2

 00 هاي جاخل » ا نيون

 لاق لدلا لال لمان ني ماجر اعت ساو
 ه2 "َ وب 8 ةموص 7 0

 8 ئ4

 و «ىءماوث

 ليلا تس جلال 0 يقدر نمل هوت ل

 نمد كي قرد رامبو هَ هم هويات ع نخر
 0 ف ٍ الاعسا ا 2 نع تيكا يس فوط عمل يللا فاشعْناكى أ

 ىلع ٍ اوعضوناو قول اف واخ مج اديبعنيةملط تريح رمل نوجا
 ثنائى هرب ىمصالا لاق هد-وثندملا اذهل ماا فمسلاْنأ ن ءرطأ اوهدش نبا لاق 8

 هل هوه رصلا ةيلب هش بف رلاق هوو راَقلاوذوةماصم لا اولا كيلا هيه ع َِ

 نيملا نمِقنا اوطو ليدخل فنيل جلا موضعي لاقرم رمش لافو ئطةغلب ف يسلا لا لابو

 هلدشن اولا هيعسي فيس ”ةللناكأ ىلكلا نبا لاف و

 ارازالاثْدََمدَمدِهْنَمالو 1 رفا ئاام

 أ ركود وقلايأومنعس فرصا مينا عسب الذ 2 ىاعامكو ريو

 ر< لاقي ءارغلا لاقى " رف ىلا عت هللالاع حلا ىفاوهقواذا مولا يلو ملطع حولا اوما

 ىَل



 تيتو رع ديت ف

 انف يبل مللا فرح « ماللالصف

 ص و5 بور س هب لشد

 تر الاّلوُرلا ملارْكع « نركب لح امن ىأران
6 -_- 

 ريسعبلاأو و هلل وفشل و ينال هيلا 0 الاءالو وحد فرض ناضل اذهل" :ردارأ َر

/ 0 

 00د ع م سس
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 سؤدو ابار يرتوي ضال عقلا

 23 اءاذحن 0 #3 عراضُني ثُم اَلاقتْك ظ :

 تفند شنأو ضرالابو درضصم اك "هكر ران ةودعلا ل لوح تناك 1 !ل.اوهو جم 37 دا

 نال ”جاديولأ مناجم رشا مان والا هلل لوما جلا فتور الاقو بيؤذأ |

 ص مرالاهيَّتدلح اذا تطل ل مم نكرالا سك ودامزأ ١ص ٌمرال هن دل لاقي قاصدي عر رشاد

 نير اعدباضأ أمل فتح نبل مسشم ا ة حرصا ذاهن مبلول جراب جو

 سم قمم ةمعم اي

 ونام اأن ثاعت موسعا دما فودبعرط وأقام وحميد ا

 ةديدحةحلل اوةحللاو هلوق فاك ام 6س اذتديد تشل اوصل اواكر شفا اك عال لو لجر مسا

 2 ها 9 8 مسوم

 نيتمذب مل سوماقلا قداز هم تصَنلا بذل نك با ل اهعباضأب |

 هييفتم هلك 9 5 8 2

 قمم 8 م

 دشناو ه و هرفي لقال رهف اطدوم هوقو نأ يشجب
 هس ه5 وو هد

 ا جابو لا يرتعا بناذ نعفعد ىم 231 ةظيفحىذْئٍرمالآلاودعلاامو

 لاك تمض تيبس جاوب 6م ثوبا الان ٌكطدسابا 0

 ىرتس يَ يطا 0 ألما اتا | ١

 يكس همم < ع

 اذاثددخل ا ىو نسا الك قءالاودهنعف رض ناىأ ودلع تا مالا قو أ

 0 ب

 فات ناءانغموجالا : نمّلعْفَتاوغو:زاثكلا ع نهدتلا دنع هلال نسج مدح ليسا

 قداص هنأ كري أوه لسيقو الاذن ذب عيت مرخ بغا كرب وهن لع

 ىغو ماعد الاراهظاند>3 ريس !داقرطلا ضعنقءاحدقو اه ركيالوايق يةبيصماهف

 ظ لبو زادت رار ةكيالواميق لينا هانعمرعم لاو مز عم ههبو رهط سا رقدغل

 ردكسج# | نما[ اذا ذننةرافكلا كرنواهمف“ ربل مقيقاهنم هريخاهربغتا ىريو فلك نأوه»

 5 5ع

 مهني ىأن وهمي سينا يهدر ىاعت ةوقفابعلا لاو ريحوهامامث اوثنحلاو

 انني نازل ملئ عسسير هلا نمأ ىردأالف 2525 ْ
 .تاقانناؤلافرس ماكو قاضلا

 قئتالاوعب وخل ىازيف لم دع < وعل ايتاملاةيول دل اطل 5 انما ا
1 

 2 يي ااا ال ص00 5

 (ث برعلاناسل لل



 جيل 2 مملافرح « ماللاو فاكلالصف 223

 0 ووو عمر نوعيه أملا نع

 سو هو
 ريرحلاف َه 3-3 رعلا ىف كلصأال برعم ليخد جركل اثمللا

 07 82م نمد

 هلجالجو حرك احاشواهيلع « 2 او ىسالسٌّتْس

 2س ومس

 0 لطبحالا 1 هجرك ل جالب كرر 45 لاهو
 7 مو

 فيا 2و و 5

 يبارعالاز با حج حركلاهاصأ اذاءاعطلا حير 0 و4-لع بعلب هرهملا لمد ركلاثسللا

 00 تت كلامنا جراكلاو لاكد فاذا ونلاح رك

 7 ركل 1( برك )ةفو رعمت رولا مساحركلا بيذهتلا عضوم ركل ا

 39 220 ودوم تونس هيف تناك ع ضوموه لقوا كلا و

 دجواذكهو لاك ةسهلل"اهلااوقحلأةجج رك عمجاو هن هوس لاف قدرك ةمسرافلاءهلصو كلذ
 ىود»و وىزهةروو هذ

 هللاو قدرقو قد ركو رك تف اعليك جبارك اولاتاج رو ىمعالا نمبرضلااذهرثك أ ا

 صقانلاود ىوعمالا لاك صراع لغ :رعشال ىذلا مكسحما ىفو تالا مسوكلا ( جيبك ( لعأ

 ىهو سانلا لك انركلا ف ةكمن عسوكأ 100 ةيسراغلا.هلصأ ه ءويسلاو فعيداسالا

 ”لههم سداو نيسلاو فاكلا برذهتلا راشألاك موط 'رح لرصلا قدكمسىرهوملا لاق مهلا

 | يملا علا 0 كو ةيبرعلا فدل لصأأال برعموهو لاق سْوكلاريغ

 ىضلا يكل اولاجر .رلا ن ه ءادشألا 14 ١ ىلارعالا نبا لأقو ثيللا هلمعأ (يك) دانس

 ظ ( 1 ةملااراضإ اع لكم كلا ىلارعالانبا اعاصمالجر ناك

 هق رطل تببلا | ذه ىورو ثدللاهلمهأ

 كلا كل لما صدم 0 ريب ىذا و

 روصتنمونأل اق ئث لكن مريثكلا ٍيفاحْلا ( فنك ( ريل ذللك لب

 نامكلا,ينارعا ىندشنأ

 اهلاكلا هداولأن مثمرلاو « ايهاودبتنايالُعرو * ايسرآ اًضورنامدلا نمر

 عسب زاكموف نكس لَ سم ا نيمسلا يفاخلارعشلافو
 وو ع

 ماا كادت ىاكلا 0 ناكل ليسا بس رم هد « قمل نلدنحلاف

 |ريعبلاع وةواخر هيفي نذل برا اوظلمقو هن هبرضاصءلاهضأ (جا) (ماللال_هف)

 هد دي وحر ةدعاسلاه ضرالا ىلع عقو هس



 امن ميلك  مهلافرح م« فاكلاو ىاقلاو كاثلالهف

 وس 92
 نيعففت م لك نيبام عستم جا اولا ىعمدالا دورا ةايلا ع وىد# لاك يع ا

 .طقرالا دمج لاق ضرالا نم عساولا طاسلا ئانلاورعونأ ةجمئافاهتد حاول روث طلَطنم

 -هموس و2 00 - هن« رو
 جلافدعب جفا مافن مق جراضمىذ "هل نم نجر كرا 3 جرا اىذيانا د

 ايسوفءملا ردك طوق حبل ايفا 200 09
0 

 وامس مالاي

 نال بزعم حكة وهو. برعم تاو ركل ع ”ةلاوُلع ا هلا (متر (فاقلا لصف ])

 لوقت ى - ىب ؟الاورك ذلا ىلع عن در :ةحقلاو برعلا مالكن رت

 9 هم

 ىح ةماعنل كل ذكو سلبا نمد حاولا هناىلععتلخدانغءاهلانالزك ذا, صتضيف بوعي

 ىدصلوتت نع 18 و طقس لوشن يع هيا لوقت حرا اوماظ لوقت

 : 7 وه < 3 ىو هو د مادو يي بح ع

 لاق هتمعل ليج جيقلاوريثكه امو ب رح لوقن ىتد>ىرايتاودافوا

 جطقلاورعوبأ ( يطق )عا ركنعلب وطلا يعمل (جتن) :ءالئام ىصصال م يبقا مححا رول 0 مو مهروس

 لعأ هللاو حاط لارا نم ا اذا ِمطَقلاقيم ةنيقستلا سقوهو جاطقلا تف ماك ا

2,5. 
 تان الا يملا يفاق]) دنهلاد لن قعضوموعو ل ذهتلا 6

 ُ ةضيرغلا دحللا

 لاق ىبارعالا نبا نع سايعلاو أىوروثنلا هامه تيذهتلا )جاك (فاكلا ل سف )

 لك اذا لح راع بريلا م١ ةقاَجلاوةمادّقلا حاتكلا ومجد ازا ذا لرلا اك
 عومص

 2 34 ايوهفرتك افرانما اذا ماعطلا نم 23 *؟تبكسلان ا هيفكيامماعطلا نم

 ةمعلديدْسَتلا وم ضلج لا 00 ( بارتلا نيكل تح هنمرثك أ اذا ماعطلا نم
- - 

 4 سمسص 5

 ترص عر ان هلع واهروديفةقَرحىصلاذخأبنأ اوهىلار ءالا نما لاف نايبصلل

 كلا هنابدصلا بملف حراق ئشلكف سابعنبا بددح ىو يكل بحل ىبصلا عكواهب

 اهللاقب ةقراو نمسا ريضحلا قدا هذه ىعستو ببذهتلا نادر هاير

 1 رلادكو هرعونأ لاك و تالا ورع ( تكلااهلاح رح الا وْنوُتلا

 رخاو أ ىفوٌتاد كه عهبو فورعمن شح حدكلا (جنك ( هسيافكبارشلانمَبرشاذ دا ْ

 حدكلا الا لاذلاو مهاوفاكلا هوجو ت له بردبتلا عا رك نعبارتلا حيدكلا او مك ةجبرت ظ

 حرش ةرابع يعزسقملا هلوق

 (دهرسكبعر#ملا) سوماقتلا
 زسنلا قاس :ءءارلاراذكه

 هتك ىا انلاتاسالا فو
5 



 نا ( تردد ل وفصل فاد ا 7 5 بدنا ا ايف ١ 1 , ه4ل ِه 0 6-5 7 سم ىف ما اج ل ا ا ا 36 ل ب ا لال لا ال يا ل“ ايو عا 2 يا ل بل ١ سا دع لاي ىلا اا” الخ ا ا ل# ىلش ل  رلا »ل ىال 0ك ة نب نسل ساس دست مع

 2ك 1 1 ١  1 3 7يي ول ا * 1 170 ِ-

 0 ا 3 : ظ

 ظ ١ 3 ملف رح « ءافلا لصف 1/4

 000 00 ل ا ا ب ص سستم

 ا (عض) ماسلا بر قرد ىلا ةيوستماب ردو لاق ٍإ
 سائلا نم 0

 هر وج

 حوُملااذهءانعمنا لق وكعم مهن يوداذس>ىلاعت هلوقو س انا نمت عاج حالا فو

 ظ نولخديل وزع لوقو حوده ومس كو يح رافأو جوافأ اواوذأ باور عابره

 نش ءاوادح اوادسحاونولخ ديوك نَدَمثك تاعاجب ى أن سطاوبأ !لاف احاوق ًاهنلانيدف

 يوفر نسوق نمو مالسال قاهر انلخدت هلسقلا تراصْننت

 «احاخأ اذاًجشلاَق اسمر زاير دهذت د

 ااحْلاهب ىارلا دحام 00 نك سما
 سلا

 اساسا هدنع امال ايو دش راد درس جملا: نوذربا هنأ جالمهلا قل_هالاولاف

 | بكت دح فول يسرب اوه ؟قالاقعى د "حرق وزويشملا اولاق ًامسشىأ

 جيل نم ف 'وهو لئلا سانلا ن نمةعاجلاح وفلا ارانالا نبا 0 < وةاسوم سانلا فالي

 ع ولا فن اشف نبتون ويناه لس وهف وشن حافلاعي وااولاوإصأو

 يفد "واطي مف قروك ذموهو مرو اخ هني عت ص لكئبيام حسم ضرالا ن مدخئافلاو

 أ( بيؤذو:ألاك حافك جافو علس كل َافو ئاف فورعماوقنمقتم نانو مهىل#قوةنسقم
 و 2 3 5ث و

 حوفنو قطصت يس ليقع # ا انفلا ىف تماس ٍ

 ا مآ اع ينأ * 0 1ك تحلب

 ًاطبأ ودع جيافأو اورمناواومعد ضرالا فموقتلا اخو راشنتالاع جيفلاو لا (2)

 ةحافالا لعادهاش وفة رتفىوهوملا هدروأ اذهو بتاعنا دشنأو

 | نرحل ياك وشاف نم .ةرلصأ ىرهزالا لاك نم اثلا نم ةعاجلا جفلاو و ودعلاو ع ارمسالا
 و 2

 وش لبق 58 زر ب رافدل بر ىلع ناطل_سلال وسر او نحيلارغان فنعم نوبيناهنم

 ىدعلوق لوقو ح وف ف عججباو بتكتلا بيسي ىذا

 ل م 8س وهم ىو مس هوو م 2 وآله 3 ىو بقع

 رارْص كلاي هناا ضب صو #2 سرح مهاو اجو تزحح فدك م أ

 >2 2غوع

 ىراف ياو جوفتحين فاكر هولا نورين وجر عو نيحسلانولخدي نذل حولا لذ
 هم ى. 607

 00 وشف هلا 54 0 اود ىدلا وهو هد عاطاب 5 درعم
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 1 ميو

 نمدخأب قيرطل لمقهنمو دلي مسار 7 و يوحد حاولا هوقو الو يبتلع

 لقو ركذ مدي رضوةرصبلا ند شون عاومديساوأ ظن طيور ط ةماعلا ىلا ةرصملا قدر َط

 2 9 سوس

 يلم ريال كل فو رصمحياعلا لز ناجم ”كمىلا ةرصملاقيرطدداو وه
252 

 ا هم وع م تناح ىذلا ناو

 سس

 لطخالا تدي ىفءاحاكنيذلاناود_فلصالاو |||

 الدال كك لوألا ذق  اذللا يع تناك ىلا
 م

 عضوم ولة داو رن 0 ةتونيزلال بز م درتل 27 ناذللادارأ

 م صح 2 سس

 ا رقبتي وه عفر كص ذثيد لاو د د نم دق نم مهووخوةَد عم نبل ضرأ لاو

 ىجوةرصبلا نيب داوماللا توكتيوهوذاعزك اسمن 0 ا

 52 نم اوم جس 2 20 ع عع

 تدعاواععمتب رج هنويلف « اقرت 2

 ءالقثلا ميلا ىارعالا نبا 8 ارفهنم سلي ىأهدلجت ىَرتشيمادوهوُكلا بار املا( نفإ)

 هب عب ددميسدلا هللا اقيىذلا بلل وحل فقر ثاوزالا رملاوهجنملا (حنقف) لاجرلا نم
- 88 

 حاملال اوقدشنأو نوصق وهو سعيد ضغيذخأا ذا ضقرحاصعلا ف وس رو نع

 برعفة يسر افلا ناك ىعست مهلهل ءتكسلا نبالاق دال نوُمعليط سلا كم

 مانال اىه ل بقو اورطباذا طيسشلا بعل حرعتلا فارس ءالا نبا م راقلووه حامعلا فو

 لاق اهتافصنموهليق ورجل ام“ نم ميلا 6 هن) َ ردلا باسح قرم
 هم ام سة 2 ىو

 طابا قيس ب اصسءامع وع . ردي ساسهرت ىاصصا|الأ

 5 لم هع
2 

 اضد تااخيشردت كد وسدملمقو يايا لا ا 0 وسم هب ردح

 5 ههه ى 8 2 4 53 2 1 اا 1 5 : 26

 جملا لبق دوما وهلا لطابلاو توما توعم ىسرافرجا جيلا لقول 20
 ومع م <و< .٠

 مييفلا ل قو قس ماوديدثقلا كاذكو رمل مسا ميسهمفلا ىرابنالان با قاصلارهتا

 ىربنسا لاق 3 ردن االا د ةوتنبةساوبرعن سرا 01

 هلبقوهّبحاصٍبط انيمنال فاصضاإال ١ هداشناباوص سوةَمعسنيديعلتدبلا
2 

 لجامع. 5 لذاوعلا مول بق ناحصا الأ

 سسسسسسسلل7070700000 ل
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 ص ملا ىرح « ءافلالصق ا

 ىذدعالالاوو جال عمجباو تبا نزو ماقتسالداو نودمب ف ىورولو ىرهولا

 ْ هم سب د ولدك م ةرم د وس 2 ودور مع

 دروم لكلا لبس عرشم هل 00 ىنعص لوا دج قس لقا

 لا هيفتغل كير عتاب يغلاو لاق هلفو راع اتجصف م حاجلا لاكريغص هرم ميغا و ىرهوملا

 يا

 هدغبوماللا كير «انلفو ىورانبعا ل 0 هداشناباوصىرب نا

 "< هس 2ورمع هرج

 ظ انت ًاواراج ف صي هال فاو راتسع اردتم ىوريوةعب سلالات

 سَقلاو ما لاق حالثأ عجبا رلا كلذكو ب دعلا ىر و تلاءاملا و
 هم ن -. و ه7 © وم

 اخت بدج نم حالفالا بناج ذأ 0 اوما ىلا نعظَي معلا

 ذدشنأو ثدللا هلاق نيعل نجت الا يا ليزر ن قو حاملا ةفاب قمؤيدتو

 01و

 ملعلاو ريثكلا ىورلاو #* املفو ىورانيعا اركذت رصنو ًادشنأ و احلف ورانمعارك ذت 8

 لاق عاَرلت ال وعر 1 |ىفا سنايا و طئابلا علا كج ىلا

 ءلراوألا ضان هاف ن اعط 5 اولا اشلا تاو

 لاف مبصلا لاوس 8 ءاضيلاةبمطلا ضرالاوُألاوءاحلا ف روك ذمو»و
 ةهمو هن ءو

 فلك د اعد هع مدعم 7 حالو صيمارقلا نع روث ن يدمج

 اغلا ةينابرسلاب هلصأو زيغقلاوهلقو فورعم مخ لاكم يلا حياغلاو ل ناك ميلا يشناو

 رجلا فصد ىدعللا لاق برعف

 هس رورو ىو. ع < و

 مريض للف نم عويد #3 ادا سمن مناحي ول
 مدس بت ع

 لاق حرراخو لادن مناص ىَأن اف سمانلا لاقي نسانلاَن 0 يلا وسسلاف

 لوقلا اذه ىلع لالا وه ىذا علا نموتسشم سلا ٌكسلاوه ىذا يلا فارسا

 لقط ال وقو ىمجالا ذهن :رمتشمريغىبر عدنا ىلع لفل ا كاما هيوبس تالة رع

 57 نضراعيح ٌودَُو راهم م رق اع نكت

 م لاننا نعمت ىشر عشب دحفو 8 لاو للا بتاكل وَلا ةبنجنبا

 بااغلاحافلا و مهام ارساسلا ينل ارساملاك سانلا مائلديىرغت وت م "اذا ب ةءاند

 دعست هد حر فو هبامصأ كاني آتددلاىف و معا ذاهياصصأ ىلع .وهياحصأ فدقودر 17 .راقىف

 نانا قاوو علل م مبا نوك دانوجوبلا حال كان/اق عبافلا ل

 ْ قسلعو ل مكح ىأ فاته يلاتهداو لسو هيلع هقلا لصدقنا لوسر تعيا. ديزي نعم لوس



 ا م مهلا فرح 0 ءافلال صف 5-6
0 1 

 0 5 َح

 وهف تاك نا هقلستامعايرلاو انتا نيرامدعا يي م بيدهتلا اضأ جفتلا

 قال ]ل وانس الا ةنمدبلد ردزالاق نا انسالا“ افقد سها اونانسالا نأ لحب رو مح ندا

 صا ارم ع وش قاهخس 0 اراثثلا 00 ون دا نرام ددعيلا لاح .رلا نماضنأ

 يي ونانسالا قفا 1 رو نانسمالا لم ناك هنأ لو هيلع هللا لص هتفصقوناتسالا

 نيواسلا قو نيسعتلا ةبغر ننانسأب كلذ َنلعشي تاللاءاسنلا ىأ نعلن مدنا

 م هر ىلا ميال وبغكلا لاوزو ىذا ضيا للا وامهتبامدعابت || ٠
 .٠ ه2 2 هع 2 همم - <9

 نيسفق 0 2 ويا لا 0 5 5 ًاوهفهءلحر ىناكن اذ هيدياف

 نم طل ًيْلاوةماقتْسا ىلع شدل 0 0 ًاويلاصل لا ميك تذهل وأآ

 اكس نبورعلا# يا ءام 5 ,ةقئاسيأ ايلا
3 
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 قتيلان ينس لوقو دبس الا

 و تم2 وع ص 4 يق 3 هند ا

 درع جيلفَستعشاذا 95 انك لبشمأ هيلعتل

 ىلا © ساق

 نو وع .وءاهل اريغ :وءاهل الاقبامن وك ثأر روحو فلة ةدد ءةصلدارأنوكين زو ا :

 همْذح لعل لدقو ذولا ُملاو ءاهلانالاهد->او قرافنال ىلا . منوكف :

 موز هع[

 مولا عر مقلي ملع هللا لف وزو كا ثأر م لثملا وايل لش
 20ج 2 هم وو هم

 ىفو هنت لور 0 اغلا يالا مجيلاو مشل زفلاودو زاثّئأو همس وف واب 0
 و2 هرم سدر مهد 1 مدد وو هم

 هيحبفد هل ففأب 0 3 هود لع هوصخ ىلع هيلشأو كا ذكأب ا راك واو احفو اللف ب هه

 , نال اق 0 تسل مسالاواهتوتواهرمطا تجند لاو او ل

 زعل تتوب نوب علب لقاك لوهان جرو لاول

 نب حافو هو لبر سم ياعرب ىأةو الحنك رعالا اذ هنمانأو موتي و مولع هن هيادكأ
 40 و )5س

 لاقفاسن ارضنا ىردمألا 3 ل مقرلا مويةوالَخ نبال لق هنا كلذو صلاح

 ةوالخْس افاذه نم تاك لزععهنمناك دقعأ ىف عقواذالحرلالاتيدي ز زونأ «ىربمنم ىلا |||

 دسعلاق ىراخلاءاملاو هل.ةوريغداا رهتلالاقورمتلا كير ديار دانا سواور ْ

 تدسفهنَن مءاملل د داو لع وأ

 2 وضخ



 ١ تسارع دينس لل ةازوج ريح ل: لا 1 شل رمي
 مك كي 2 1

 اذ_كحااماو دغ هوك
 ' "رركلو لصالاب
 اذكهلا تاصضفنمو هلوق
 تحناوواولا, لصالا

 لعلفاذكه تيلاةباو 1

 ررحو مزرخواولا
 عمست مرج نءا لاق هلوق

 هيف يدك

 027 و ردا را سو كايرو حرك ل دا حو و رع ع وسارت ني ير لالا ب يافا دام اا 7 ا يش نب اعل نيتامنو
00 

 0 ميا فرح ه« ءاغلا لصف 7

 دق لاقيرمش هاضصش هندباماو دعن» حامتلا لاف َلاَساعَرِعَمَصْشتو عداضملانييمضشلا

 لبقمنبا لاك هبلاساذا رات يقلا وءاملا نماهيفاملاساذا مكاىولدلا تصضفتا
 : 4ث 1 ع ا

 باثدباهحو رس تونل بضضل + 0 اك اهتاصضقْنمو
 مث سس 7

 7 579 6 س سس

 عسول ل 3 تمقفنا ذا برست صَصما لاقي وولدلا ميثم اضراب لاف

 8 م ةو ةمم

 بكس سدوم عضل 5 اكديدي نمدوُبا ْمضْفُ تيمكلالاق و مصعد
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 ' ف لا يمنا لارسال ثيح ءارانتلاة صا عملا مج تالاف
 فو هفصل اش لكل 68 0 لوهرعشلوصأ تقر ءاذا [اةرع طف :نالفونيناذا

 2 9 س سس ةض مد5<

 ٌةقي بخ ترعد هنأ اري تيدمقووقلاتاو و 0 كلاهما امها كلا
 ةمرل ص

 وعول ن ةيايملأ ًاواهاوشق نعت ى ععدالا هلع ىلعي زر اًقمقداولاىلافيتسَن افعو

 تالفرعُم او ا ابار هلام ىذلالاكملا

 م وه وسو مع

 راق يخجاطل قرف 5 معلا 3 قير دودو لاوس أمي لادا
 و

 م7 85 ومو وس < ودي و

 اهلركدا هلت او كل تءاف ىرهوملا هريدي هعسقي ١ وهيقرطت ىأ مالا لش وهو

 رايز تنل لقو لقدحاول جملا ى مو نيغصن همت ىأ لف ئنلا تلو 0

 لكوتعارزلل رالا تيفو افا زيغقلا ع نمدوخًاموهد عواطف مس ملع ا عضرفاذا موقلا

 تا رغلافعشومى 0 يعج او عرس ضرالا جاو هد همن ىن

 : فرعلاو ىلا نيبىدلاوه ونيمانسلا ورعب ياواد سده و

 لمح نمانلاوذ وذ مذضلا لجلا مياغلا حاصلا ىف و ياو ملا عسمجلا وناغصت همانسنأ الك دب ىعس

 هيمان سنال كلذ ىعمنيمانلاوذريعبلاو هرب فىذ رالف تيدحلا 0: "ل -فللد ملا نم

 ديردنءا لاق و وهذ احل :اا ضف وهقشب هدفنا ب :ال اح 10 ,ياناامَس فتم

 0 ادا غلا: ةربرظ ىف آثد دحفف و ةصلقتيبلا ةَقْشلليقهنم هولاق هفصت بهذ هنال

 2 ولكم او لعاف لام ىلعرداصملا ن مءاحامدح اوه وهدس نبا لاقتدبلا ضعن و رم

 لاقيهنمو * لكن متنصنلا ملقا لصأولاعونقاسلا فيلا اكدت افلا بحام
 سال 0 م ةعوكم و

 متسع س دل لغم ىهأو رييكلار لافت وهورلب اغلا رك مرق يسوزفالا قفل رش 0
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 14 ضف ميكا فرح 03 ءافلا لصق

 را همم س 5 وه ج ه9 و 4 و

 دو 2 نرسيتسلاب# هع ف هش 8 ار وحاب نفر ير
 د ها م هس موي ع مى -_ و

 ربج ىرح ناروح قب ىنوحاو #23 نادي ل هلل ع

 نإ م2 عد ديصإلا ريك ع دو يرد

0 

 هاوشاك انع ف صير عاشلا لاق تي وشرد صموهو ريس نمكلذداصااذا كا دكحو
 ه0 8

 هاكح لد 9 تامسنمشسه«حانر دل (جرف) *اهدلح ند :جارشم نمل < اقدءاهنم لك او

 كر د ومدس شل ٌ ىطدالب قعضوم بو ضرما وعلا هده لو دسعولا

 ميدقلاللطلاوحانر ةىلع هلع مونسرلا لطف لست أ

 جاترف قرطبة 5 حاملا ىأو نط تاق ىلا ارعالا نبادشناو

 مقاللا ليقو مقالا لب ءالا نم عرفنا (عضإ) عصا الأ ٠ 0 (حنم)

 ءانباصا مات لاك حشو ساو عمجاوةنبمسلا احا ى مىل#قو نمس عم

 ىلا جسافلارضنلا وبول لدقللا اهبرضىلالب الا نم صمافلاو |١

 لسفلااهلبجأ ىلا ى مثمللا يبل وردا طيور ثركتساواههنأب تمر تلح

 يسافنلا ىبمصالا برعلا »عر أقول فىهو'ا ءامشلا ىفلاوو برشا تقو لب ةبرضف

 دشناو لماما امهءلوقي:رزعلا ضعوا لب الا نيتي عيال

 م ص و ص <60 8 9م ل

 تحافت تدفن | وٌسدْسفت و 0 5 30 ودخل اهبىدخت 5
 »م53 هس 0

 ىلاطخلا ءاوراذكهةقانلا ىعيتلانغ تتش راع تن ديس نيرا

 دصسم لدا ارعاّنا ثد ديد د هدب نارءاقل اومجلادب يس تست ىدسجلا هاورو

 عر حش ةلاد_سعوألاق م 7 ةقوهضعتءاورولاك لاقيت وطعم قالا

 جيتفلا : يدل او نيشلاديدشتب ديسعو ًاءاور ىرعزالا لاك حالا نودنلجرلا نيبأم

 و م

 تايم عشق كلذكوهم هشحر ندب ترفع لابفجشف ىرهو دولا نلح -رلا نيام . رفتوهو

 ةحمر رقلا تحط ("٠ جضف )يرانلا ىلع متن جتتتلا ثنا م هت لجرلا جت سلا لم

 0 2[ 3 2ءاةرو ع ضد هم

 لد فارغالا نبا جتا ددفؤيو شلك شرعا لولا يضات ا اوتحتفنا

 د , واعمللاق هنأ صاعلا نب ورم ثي دس قو هيلا ناسيا يشناوهوجاضشم وا

 285 « 02 ع فه

 تش نمأذخ واس أد تا ى لوكا وُ نما ضنفٌد أوو 1م أٌتقالتدقا

 9 سوم ., م 1 3

 لخادمف مل |قورعق مده مدح امذخأن نأ ْن اوهو قه_سن د مصشلاب د هندي مضفتو توبكنعلا

 6 برعلا ناسأ َّ 5

 < اوما 11 رج وا ا وبا نا سول كح عام
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 هلقُث اىذلا حيورفملاو هلوق

 هركسذ ىذتقم نبدأ

 حرش ف لاف مح ارهنأ انه

 ءاملاهباوصو سوماقلا

 هدهىف فنصملامدقتو

 ثتيدحح رشف ةداملا

 ذخؤدام رفعح ن هللا دمع

 نمد ةؤياذكو كلذ هع

 3 حيرفةدمفف سوماقلا

 ريد

 ليللانالدبنلا هيلع قلد * لينال هير دشنأوأ
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 عد 1 2 7-5 2 د نا وى

 باعثدشتأ انابح ف يعض جرفتو حرفتوةجرفنو حر شنو بر !ادنعفشكم

 هرم

 ليلا نالُدنملعَو د ليلا للقلعة هدا

 و و ةسرم مد5و

 7 هوو ىه< 6 كس سددسلد 9

 لف دك لحأ لوقنام هنا بولىف 000 ادارماوُراَسقلا حرتلاو؛ ةجرفتاكورو
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 22 4 س د مع

 لاق ةدالولان م تدعأدق ىلا امج ةلك خر 20 ةدالولا نمتيعأدق حيرف ة ةرهو

 تدلواذا عب رفة دقن اد ارا ارق ىلا بالا ن جب رقلاةسعلاك وعا ركل اوقاذههدنسنا

 رتل هان اجركم ىسمأ# خت 2 ىلع هيادهشنسمو رع وبا دشن أ هاكر وهجر رهن

 نم :القفد+ ونلستقلا حرشملاو كارعالانبانعةلقري سعال ىذلا ل قو هلدكوال ىذلا ليلا

 الوب جَرفُممالسالا ف كرمالثي دما فو ماعنيلملا ىلءٌلّدَعلا ثي دس! ىفو ضرالا

 هعضو هىفركذ يسسو ءامانىوربو كرتي لو مالسالا لامتس ن در هلتاك فرعيالٌلِسكَدَحَو
 عملا ارباح نع دسءو ىورو ملا رشم 3 ”مهلوةركمل 00 ١ حرشم 1 ىمدالا تاكو

 ” 0 ممطر هنءاواق عينا مهيلعوف مهريسغنم موّصلا ف نوكي ىذلا لحرلاوههنا

 نوكتالو الق ضرايدح .وبلبقتلا وهف ريان حي رشم لاق ن ف ءاسخلاو ميلان ىوري لوي نسما

 مهريسغنمموقلاىفنوكيلبرلاوهلسقو هد لطسيالو لاملا تدم نم ىدول وهف هير قددنع

 لاقو نيدلا لق أىذلاخ و رو ومع وأءادؤو أ ةيدو حجل قمل اوج ليقوم تاو لقعي نأ مهم لمق

 لاما تد ىلع هنيانج تناك ةيانج ىَجاذافادحا ىلاونالو ل رئاسي نأ حرا : ةدسعولأ

 حّرلاو لامال ىذا حرا نارعالا نبأ هناويدالىذلاوهمهيضعب لاقو هل”رلةاعال هنءال

 اذااذكواذكتاكت نع نالفحّرت امسك اذا لت ن عموقلا جرف ْلاقيو هةريشعال ىذا
 3 74 3 2-7 ا ع 0 3 2 2 ع تا م5 ع
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>2 

 هروو>ج( ءارعشلا ضءلاف درو

 ص ولا



 5 : 0 ا 3 0 خيب ان 0 3 1 0 : تا ا ا سا و و لا و

 لكك حرق 2 مهلافرح « ءافلالصف ل
 00000 ا
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 همموص

 و #3 3 اشو نقلك يمك ألا

 سيقوم لاو سَ هيدي امل

 7185 41 23و 5 0 ه < خه

 2 ماهحر 5 هيديسلا 0 سورعأ ايدل بذا
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 جرت بيري "ال ىراصنالا رفع ىأثيدح واير لادن نياسداأ

 لحرلاو ةأرملاجرَف ىف عر رواد عاذا هحورف رذو 0-2-5 رلا نيب اموهو
 و” روس

 انا اواياتلا َنرْب ألد عقم خور هبابواهيحاوف ضدالا حج رفو نال نيب هنالاسرم

 ةأرماو حرف ل +دشسخا ىاذهو نابق لمن اداكتال نسي الا مظعلا حرف“ الاو دحأو ىتعع

 ٌرسلا ميال ىذلا .كلابيرقلا ررشلاو حرت ا رك حر دقو حملا اب ءاحرق

 مش عا نعني رفلاوءارلاوءانثل عد رُهلا ىراوهدسئبا لاق
 ستبل 7 ات و

 ب رملاو اهدمكل نءاهرتو كانا ىشىل-_دقو رولان ءةسانلا ىدلبقو نينبسلا ةشتم |

 صم سلس ندءو ساممو | ىاساش
 هيرو قل حولا ةبواترشنو حران رفو نع نا ردو م اتاهذوبر كلا فاشكما

 ب ١ وذ لوقو + نَركلا فانك مهلا راف! هرعاشلا لاق

 و وس ه قد هوم مدل يسود مك ب
 6 ولن وُسلاءامنِمكبدقو 0 ناو ادعي سفنلا تربصفلاف

 20097 ص اس ص ع تن ّ سم هو ع ضو 7
 يو 21 تماشري_كلوأ ادلج بسك

 زوجصو ىنعرسكتسف ىلا تت ماشراكأو 0 المتعب قشر ثتسلا لو

 لم و
 حرفا اردن نوك ناز وتغ وررغتر رك حور ىلع ه- بيير

 هو ىو قو

 بلعث دشنأو لد ترملاو يرد اصلا طّشمال لاشي ديزولا فأ اشكناو حرفتىا َحِرْش

 روزا داس دارا
 د م

 حرشف هلموىل_صآلاىف حرمان 0 دس 0 2 ىهح * ود 2ك ل ع ا لان 0 ْطائءالعلاودحلا اف
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 :رةمسضت ال تليعلا لأ و ةسعأ
 و 5 2 6-3 و 5 1

 لاقنلا 0 الرف مألا نم سوفنلا هر كنايعر

 سصالاىفةح ةكلالبقو عيلان مىصقنلا حر مارد 00 رو مءاةحرف كار ءالانا

 دوم  تو<

 تيدا َة هح روواحرذ رح رم ,حرفدقونابر اقم اينعملاو 1 ديلا

 ٌجرفلاعب كن زتلاهغلا نمير ىرهوملا ةح .رفالو ةَح راو ةخر : نمملااذهلاملاقيو

 8 م

 ظ 00 ني فادع شت دحر رسدكلا حرث م ثنعمقا رغد لذكد جير ع هنا

 و سور هن 20001

 ىئاريطلا برض دقو لاق 'رلمهملا احلا هتدحو اذكعىسوموأ لاك هلح رعت تلعحو ان انما

 حفلا هنعلازأوهمعا ذادحَر ف نم .وهفءالا,تناكن اذ لاق ثد دما نماهكرتفةظفللا هذهنع

 ات دارأ مناك فلةربشعالىذلا حران موهف مدا, تناكَئاوُهقْنأ اذا نيدلا هحر أو

 . و353 م موه

 ا تلا حرمت ارو موانأ و علا نفاخ أل ودنلا 0

 اهياماراهنلخ ةفاض الوم هنأُبَسح نبل َالكت دق
 ماو 4 هه هودي -و 2م

 فوقنا ىعبحورفلا ضن ملجم غكبدح فو را ا ور دمعو

 سدس همسرو و

 ناسارخو نام ىمدالالاقو تاسارسو ددسسا نار فلا ةدسعوأ حرفاهدحاو

 ”0 الحال ادهعفو * ىرح مو مناك حب كقلاد أ ىلع 5 0 اوقدشنأو

 ةروعلا حيرفلاو ةرصبلا 0 لانا ارمملاوناتسكو ثاسا رس ناجر ل 3 رضا اونيجرت لا

 ناسنااوءانلاولاجرلاتآ وسمت يراد حورفعحجاو راو خرا وش حرفلاو

 رف ورتاجاورلب زاتلاىفو قلنا نماعوحنو َتاودلا نمكاذكو 1 تع اباد

 مهجور ىلعدارأ ءارغل لاك مهجاَوزأىلعألا نوفا مهجورشل م هنيدلاو همفو تاظذاحلاو

 هدههدي_تنبالاق مهجاو زأ ىلعألا لامقفاهنمةيناثلا ىنن جئدساو ىلع ىنععمد لا لع نوطناحي

 ماللا لعوب لص نم مهجا 3 زأ ىلعالاهل اوق نم ىلع: سف لاقو لاك + ىلع ةباكح

 ثيد-ىفو اع +رةرسكلاب جب روب فتك لا نال حرف لجرو دو ناكل لوالا ةلزننع

 لا نام هنيدي و يلجاذا ىذلاَحِرَملا احرَد عاج تاك هنأرمب نا

 لاك حير فاهدحاو مم اوقل نيباموهواهجور ثيل ميادلا ترو نيلجرلاو

 موس ه2 مو سو *« سوم 6 و هدو 5

 لّرعأ سدل ضرالا قد وففاضي 2 هحح ءرقدس هيرب دس اذا تذ و

 20111111111 كالا
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 3 0 وره
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 م 2 س جماد 3 و م م
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 سلحاذا هم نيب جري تاوهر مشتل لق او يأ ١ رة نكس ل يحمل او

 هدم نبأ الا سر نيامَحرفاذا هول يذلا يشل تمي

 لقعو ويه اعنا الو نك أل طو سطددعل -ذ6دفماللا تايب ٌةنالا لمسفلاو

 حوف م مد امم نط ري ل أو مسا حوشو لّديعفالاةدئازمالا هر ومدي فرع الو لاق م

 < سة تت مم

 ا اوىرح الان ذخنلا ىدحا ل 0 06-00 6 فلا (يخ) 1

 ' (جفإ د ا ا فل 0 رف ًاوهوادسأل يدق ةولبالا كلذ

 م حداوهل اوجيداوشلا عسجلاو حدوهلا نمرغ سوهو جار

 و < ةه دس

 و دمه

 سل هم

 حيدوفلا ةعساو ةقانو حدوع بار ع ”الاهذيختي ىذلاو نامركل هأ دي 7 ,ثحدوملا ىديزيلا لاكو

 ةمرااوذ لاك عضوا دو او غافرألا ةعساوىأ

 وس ومو مرا وم م < وج مد < 2

 بد فدا 00 اه هى هعذ سه ءاصاخنابنوملع هل
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 دش تلاع لا لق و عرفك راو يلا :نذألا عوج 1 و نايت ْ

 م

 9-9 م هم ادءو

 هوقو هس رطلا كايرو رباح حشا ارا
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 امه لاش هنيش شاامو طل اخاَةَحْرَف 9 مضلاةحرفلاو ا نعهقكم ناىذلا رمل عاسولاودو
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 0 ةعج ناطم_كاا تا اورد ةءانجلاالثم ثدحفو حارفا ىأةجرف
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 قادكحكحهناءدوفااو

 قى ةاننللا هانا اف
 ناحدوفلا باوصلاورخ الا
 ةمرلاوذ لاف ( ع)وهو دم
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 فوت اغلا مضب تاس دوف او
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 مساررك- هلافامل اقفاوم

 تدبلا ىف ةياورلاو عضوملا
 موي ها

 ةرامع حارفتاهدحاو هلوق
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 11 8 < 5 . .٠ 2 هه و 2 م

 دشن اولوسل ىرخالا نمهماجب رئىدحادعاباداةجافم واحاخ
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 وع م1 فرح >2 نيعلا لصق 164

 دف لشالو»ىذلا اعلا اًمافةيرصلا ةاش ل ارهظن مدي ثلسقو ليذلا اعلا حاعلا نم م ل ه< م م 5 ا
 راوسلا ةئهك حاعلان ءارم وبدلا نلعوملا ليم نبا لاف ةغنح ىادنعرهاطو ىتفاشلا دنع
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 فدو وحاعو كل-موهفحاع نمناك اداقف نرقلا ل : دلاله كد لا ادلع ظ

 ىدهلالافو ريغال دسم :وهف لذ نمثاك اذاف

 متو لعق اهنمجباجالو #3 ع للا ىصانك هاج

 ىلءتمزح تش ناف نيو الب حاعرس ولا قةقانلل ل اتي ىرهزالا لاك فررعتلا ىلع نوئمريغ ظ

 هاحوحاعةقانلل لاقي و دسعوب أ لاف حاعجاعاهلتاقاذاة#فانلاءَت كك لاقي فوثولا معو ّْ

 رعاشلال اق نبوسملاب ١

 هوو ء 0

 اًنفاصمالل 0 اضن نو أو * هب حاعي رحرا لاك

 ناذلا انور طاف الار بت تومك فن قاد 2 0

 دب وزال قاتلا بوو رد ان '

 وص ى

 رخالاقو نزين رخ لاو هن 00

 قي ان ل وان ه هاسماج ا تلق جو

 2 وع مايالا ءملاثمأ نمةوثكن د لا

 ددلاوديعولاد:ءلاقث دقو .نعلاقتوأدبٌتومُملاهلوقبةامّتلا دنع لاقي عجاور ْ

 89 اهناو و

 رخل تش تاو رخالاقو

 نوكي نأ اروح وزوضوزوضالاشاب هاضوع رك عجب انههجوُمىرعثالالاق
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 نآروح «حوعلا تاذنيب ى راسا دان بوةءيمدشن نيد ملا ضءبلوقودوجالو لال
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 ثمالالاق ل جررمسا جو عو'اجوعلمرو أح وع أف قح عجب ىعنوكي نأزوجواعضوم نوكي
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 7 : مزىل 1س اعفمدآ لزم ىفدإو ناك هن روان ملنعن مك ذل بد قون

 وعن ا هملعوائسن ىلع هنثا تاواص ىسومن ادع ولع نلحمناو مالو السلا هلع
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 ردك وزكتتا لع نو ةقانالر بز تاع جاعو نورا ور قل دل ةحاعلاف

 لدالا ىفادكهنرقلا هلوق

 يريح د هأ ررحو هلمأتو



 | عضو هلوقو ب وعت ىأ هلوق
 حاصل اىفىذلا جروعتلا

 جيرعنلا عضو جبر عت ىأ
 يريتص ها ررشسلا
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 تراب حاولا حوغواج وعم عونك عر ىلفطعنافهسفطءىلحامثاف هع

 لاعيذ وهم ى نون اع حن ل همال_سلا هملعلرعمسا ثيدح ىو هءتق أى أح وعأناكملا

 ىريسغ تو هبلع وهي أولامو هسيلعفطع ىدبحاع ب قو ماخأ ىأحوعو تاكملارباع

 أ ىأ ماعطب اه سهاذ ةارملا ىلا هسأر جاع مرذعأثب 1 ودق الو ىدنيمح وع ثاكملا

 رعاشلا لوقهنموهعضرتلهبلاٌحوُعتدإو اهل ناك اذاءاجو أس هاو اهو ّتمَتلاو اهلا هلامأ

 74 وتو يذل «. اهب تامءاجنوعلاتخ ءاللاذا

 5 وغلا عسر هعير* ومتى ىلع عانت« لافو تقاولاجئاعلاو تتناول

 د-كن أ اهفطع تح 1 اوتح 2 امئاناهكو -وعوهتئان حاعوادحاوامها:عمثاك ذا حيوعلا عضوم

 بطلا وعنك الواو ا ياو تجوع لعاوجوع ىارعالا نبا

 بحاصهراكش :اكنيهراكتم ني ذاغسال نيكو انئاو ولو و اع ويبالاو ارتجومت قامماسو

 تطعاذا هس .رفتالف اعلاقيو وةماخا أجب رتل جب وعن  هباصأ عامود اضقىلع علا

 َج حووعاف تَتاذاءاجوعققان لاقي 71 رفضها اوسنمهملعا نع ا ددسألوقدنمو هسأر

 ًالعان وأ د تناكماملا طوةسى اها اريظنال ناعم حام و فاطعنالا نمل ةحئاعةقانواه واهرهظ

 واصلا حوعلاو « ان "اكحاعامولاف دس رعاشلالوقدنموى ءرهزالا لاك هنميءتهذ

 ةمرلا ىذ لوقو ىدّتشَتو حوت لات م 'اجويعد# ةفرط لاق لالا نم

 مصاخملاتاحضا واياتتلا قار 8 ىوهلاح وعلا فعسنولا بانه

 همالك يا دي و جوع اممالا ذه نمتوكي ت أن كيو مادالا حب وابل

 || اعاعِب اد اريغ ىهتبالو لفل باين لعل وءايلا فترك ذ دقو تعفت الو تملادامى اى

 بحاصا لاش :وةحاعةدحاولالمفلا مظعجباعلا اوحاصعلا ىفو هب دو بدس هاك جياعلا عب اًوعلاو

 يبارعالا نبا ىندشنا ًاولاك باغ ملل لاقي رهثلاك وحاوعجباعلا

 حدا ديزل اهط غب لاذعلا م 2 انيكك وجاعلا فو

 اهنيلل ىراوتبانانبايهّبسياَعتلاتاشب اهللاشو تقلا لاهل ماعلا معا أ

 نأع وفرع ث د دح قءاجام كسملاهنا حراعلا ف ةرهشلاكامةعص ىلع ليدل اوىرهزالا لاق اهم ضل و

6 
 بادن ندط ”رحمامحاعلاب درب جاعن يوما رشا نب لاوسو هبلعمتا صولا

 1 هل ناك هنأ ثيدعا فود رص ةامسلارهظوهو لبذل حاعلااهغاو سماه اسأن ال فلا



 '|60  محيوع 20 م4كلافرخ « نيعلالصف

3 4 3 2 * 

 هكينجب ري“ تريب " نب ىف 3130 ة دق ةييبب

 7 0 9 ا

 00100 ا ذا 0 اا

 تالي

 تضاف

 عار“ وشل ين يعمم

 00 للا

 ه3 هددصا , م دادس 2 ون و

 . توق ضوهو ساذج تود ضو كرها 0 حباعلا هيف

 هدد -هو

 ميلاريدكإة سجوعم ل -ةقالو ةتبوعماَصَعلا ؛اجاجوعا جوعا لاقيف هن اذ. نمّىَحااذاامافا

 سل هج

 «نششألا فيظ لاك ىدوع ع حباعتاو 3 ورولوف تايد انشأ اعنف هنعلاق و

7 
 00 ”اراري ف صيدسل لا تآاماذا وعل مك لاقي وقاطع هتبوعواجادعواجو عى ثلا حاعو

 دموع مو عءاه ضوء

 لا اوط وعل غاهدروأو ءلانانو ءاجدوحأو تمم اذا اهاناقوسو

 ىلافاما هلت ركل توعاق ثلاسعاملا لعتتان سن قعاع ياعم ا 7

 ىألاوطح وعلعاهدر وأوةلوق عم لدقو * راتبي اوس اغ# لاقلاةفصا

 لات هج وعالىاذلا ن اوعي ذكمويىلاعت لوق 10 - وءليغلا لبق كلذاو 2 وغلااهئا وقىلع ظ

 علا أدل توصي ىأ قو ولأ وردا ناد نع مه حجوعال عملا حاج زلا

 هل دوصو ىادلا ىلا هذملاتآلهلل اوقين زا ىئاذلا نعني وعدم وعاللوق وش هجوعالا ا

 5 وعلا وكن عاق لكولاف كذعال وكلي وعأالى اهتم وعال ةوعد نت وعدل وقتاكوهو

 ٌعاوَمَلاَعب وهف فلام حبونا" : قع هلم فدسللءلا ارعالا نيادثنأ أوحوعو وفةقاخ هيفا

 و -5 م 1

 001 :وعلاو هدس نا لاق ايفل: سو ع وعتساال

 1 7 سه ع

 لاق هبلاةبوستمةحوع الاوهمئا اوقتح و عاما اريغص بكسر قراس سرفح وع اوهنموهو

 تان ن ندناصخلا أك هلا حوعأ لاقي ناكل ف ىلا ةبوافمةيجوعألا ليطتاو ىرهزالا ْ ظ

 ليفنا بسنت 1 فيوهو بولاق اوت ارزاق اجو عاب 2ع ثيدح وجو
 م موو سه< هاو ع مد

 حجوعأر سكو حوعأدإو نمدارأهناف ه«يرفاحلا او حيوعلا نمساوي هلوقامأوهيلا ماركتلا |

 حيوء | ئرهوهلا لاق بوأ نبىد- ءسرف اضن أح حوعأو تجند وال تاففصلار يسكت

 حوع أ ناك ةدسعؤتأ لاك حو أ ثانبو تايسْوعألا سلا بسنت الهبل ناكسوفمسا

 همس“ وع ه

 ري أالو رمش ألخ برعلا ف نسدلو :لالهىن ىلاراصفمسهمايأ ضي ىف مكون هب ذاق ةدنكلا ظ

 صاعني لاله ءاراص مرار لك ”[ىيلثاكح وعأس رغا اتاك ىف ئمذال!لاوهنمالتت

 جودة ااولاف ايو جوأ تأت لوقت اطل و ًامامزلا,ريعبلا س ًارفطع حبوعلاو

 نسور امدللا َنعدقَكر اوح ف-هةمرلاودلاف فيو حاعواهعيجت ىلا هسأر ْ

 ماعلا 0 5 ا 0



 خيوع 2 مدل زن « نيعلالصف 6

 قئعلاةلب وطاف هيا وتلا كلد لك ؛لارَغلا فصوت دقو : لمد قع رو وطلا نوال اةئسملا

 ناحاونعلا "هليوطلا لسقو هك ا ساب

 كو عال نادش
2 

 حبامعلا لاق جوع اعنا لابو قولان انّ وءابظلا نم ريحا "وزب وطلا يِضوعلاَو

 قئانبلا قتعالا عيدي « تيرس قا

 ع <

 لأ ليوطلا يحوعلاو يهدعلا ىعمالا كَ رالي ىطلادا رأهناك ه اضْوَع قْزَتاذوُأ هلت ف»

 لاق برعلا نم موق يخاوعلاو

 0 م د مس
 جعاوبلا دّرسلل ةلالسح م عماقلاءارّشعلا ىدكىشم

 مسأولا ع ضل نوددب 3 حلالا ىلاسع اة سس

 اعاف ناك انوا او طئانملا اوي راك لافامأاك ناك اهففاطعنالا 2 6 وعإ)

 00 رودال اد هو ىرهزالا لاك ديدشل وعابف كن رص لاق وخلع وعلاهسقلاسقي

 : ىعلا مسالا وجو عاوهفرسكلاخو شلاح وعدا اوقردصمكير تلا جب وعلاووعلاالا هلاثمأ

 5 .وعامفى :رثال لد زنتلا قو ىوتستال نأ ضرالا حب وعلا اةيليطغءاكا 2 حوعب حاعونعلارسكب ارسكب

 قخوال اوءفموالعاف وارد صمو العفو اعنا ثددحلا قب وغلا ا رركت دقريثالا نيا لاكاسمأ الو

 لئقولؤةلاوىأ رلك قرعي سلام رشكلاب وماسجالاك قسم ص ع لكبصتخخنيلعلا تف

 ميهاربا "لم ىفععاج وحلا للا مق ىتحثيدحلاهنمو رثك !لوالاو اغمام_مفلاقب ريسكلا

 نس لاب نساك وعل اواهتماقتسا نعت رعلا اه "رع ىلا مالسلاو ةالصلا هيلعوانس ىلع

 هيلا تح تاوقل مو شئاحلاو ضرالا لردك جوا ناحتص اوف جوع منت لوفت
 دشنأو اينو عواجابعج وعأ

 ءانثلا ناييلا جو وعى »* كيل [لزانمل آن اغق

 هللدل اهانعمءارفلا لاق انما وع هل عجب لو باكل هدمع ىلع زن ىذلا هتدجلا ليزنتلا فو

 قيرظلاح وعو يدق“ لاةيدد هامل 3 الخ وعمال هج واق ناكل هدسبع ىلءلزن ىذا

 3 ا وع كلذ لكم لعفلاو لّدملا ىلعهلسسو ةداسف قلخلاو نيدلا وعو هع 1

 ئئاذ_هلاقي ىمصالا حجوعةعاجلاوءاجو ع الاو فرم لكل جوع رهرشأعلا اوحوعاو
«7 

 2 "رو شوأ دوعلالا لمس ع حروعم لاقت الوال العقا لا ىغاساجوعا جوا دقو حو

 هيف
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 جمع ميلاف رح « نيعلالضف !ٍ ٠
 يا 11 00و اف لاا 7 لل تنل 205100016 0007 طاع ا صا صا تم ف ف7 نتا طق دمحم حسم ع تج مس م سسسس عجم

 2 5 هيا و 0 د ءد و 2 عَ --

 داوحلا ل قولا نم 'ارلا حوض علاورومالا ف ضرتعب يعم لجو اهجانعولدلا لهن لمي

 ىنارعالا نباهدشنأ هلوقاماق ميجانع عججلا 0
 م89 ع هور 2 و م 5 و.در هماو
 طوع و جا عب داب 0 مكن 1مولولا ضمنا

 ةرورضللءاملا فد ذياب ىأجانيدارأ لف جانيماور زف حامي و جانتي كوريل 1

- 

 لوح موهوءانبلا ناَصْقنل نودفراوَج نزو ىعراصف“ اةريخالا مي لوح مجيانعيب لاقف

 8 دافضدارأا؟جانعدارأ ميناج ىدافّضاو# هلوق ةلزنعمل عج ىانع ءاور نمو فيعضتلا

 نو ج 5 5 «ىه ع

 را الوم لا اوفذغ ىو اب دنر نأ اروع ىوح اعد 20

 ىرعالا نب ادشأ ليال ف ميجانخل ايام هتياو عملا عضومد>اوإ ا عضوف دنت

 حئاوطلا ني حاطدر ردن * حاز يجنب مص اذا

 حلاصريغموباسحلان مم 2 ديسريسغ اهب ءابرأ نم و ظ

 ئاعهلا نمي حودمعلا نوكي ا ار واهي رضي 56 سل هنالرهشي و تلغي ىأ

 هد اراها نيالا ميراج لاو الاثنا لوسرابل !.ةثيدحلا قواضيأ

 موو

 فاعلا علا ن مو>ول.كناو لبالا نم ا وللا وهلمقو لدالان نمبيمضلاوهو جب وهع

 هجانعىتشااذال جرا أو داش اوُرعَدلاهيلا عرش اهنأدب راها هيرب ل -ةموهو

 ريسغل هعمسأ لو ىرشزالا لاك نيحانرلا نمذا ارهصلا عع و لصاَمَملاوِلسلا و حاتعلاو

82 5 

 ىدعسلا ناممهلورع و 1مل ميظعلا ند يعل او م ءرم_سهاشلاوه لبق وثييللا

 و دود مد ه2 ج1 هدو ْ

 0 وس *حدنل ملف جدع

 قاذ_كه (جشنع) هلوق نمليقتثلا ميم ثللا 8(4:) امجءانلا لدياف ّن قل بابان أناس لارا لهح

 ىميجلا لبق نيشا ايل صالا| اضألاقو 6 اوهلىأرالىذلا لقا ور رلا» مضل !لاحرلان نم معلا ىرهزالا نمانلا
 اهدعبامفو ةداملا لصأ

 ءاثلا, سوماسقلا ىف ىذلاو دشن وناعبشلا يف صوامرثكأ أو ئث :لكنمليمثلاوخسرلا مضل علا
 هحراش كا ذ ل ةنو نيشلا لدي ميشنعلا ىرهزالا ( جشنعإب ون 2 ”رلامضشل رولا م 00 ايد اليومَ 2

 « ترن هدانا 02 . دادارب جنب ىسومنا هغلب ورب يي لزب طتلال رلظللااو وسلا هجولا ضرقنملا

 ةضحسن نعل _ةفوتابس الا ش لاقفهمأىلا
 نيعنأ ناسللا 1 نم امهْشنَع دب كل لاغك س دل اوم ىدّتعب ىرمسك لآ 1 5 559 رع لاخبرإ *و< « 6 هوك < 5

 لوركا 0 قفى .قوقاذلاةمانلا ىهلدقو نا وادوستاتطخاهيو دس ىلا ةيسطلا .ةوعلا عم

 ميم ما الع نه
 ا و تا اا وو حف

 طش همم



 ا 1 ملا فرح 5 نبعلا لصف 6

 هنأ ئذلا مَع 1 مطىذخ الوب واح ب001 حر وعشر ”هامغلا

 هوم رودس )9و هم ع ب

 0000 0 ريسعيلا سأر جعوهتصعدةفكلا هبذ هيذد* 2

 ملامير ىتدهسأر لق ةماطخ هلا سكن زايد نأ م معلا 0 اروهومعتر يع
 4 و ءس 0 5 3 ع ١ 7 ا 32 0

 دلل م موقلا مدت لعق لج ىلع هغمراسال رن !ثد دخلا فو لةجرلا ةمداقبارفذ

 و نتاع مدس

 ا - هفطعاذا هع هصع نمفقرل همامز يذم ىأموقلا تايرحا فريصب

 م” مدع

 هففطع ىأ هنو هدد ىرا دعنا ”اك ههحودهّللا مرك ىلع سدح فو :مامتلاباهضعف هتقان تراعو

 أ «-5 ع

 ىلذهلا اعلمه تنك ت كعأو هحالم

 و 5 ودك و 2

 ميتوارا م يحض ىلع اطر انهض * ٌثةداتاماذا ىح متر صلو

 ميول فرضا رلاميعلاو 0 ريعبلا معو هبهيعامحانعلاو

 مهل اوقو هملجر ىلدربف ضار ريىأ هامعم لق 7 و امد“ 1ث :اءتفذخأن 1الثمن رطل معلا

 3 عارذفهماطخ تطا راذا اقطاب ثنو نلعب لع ريشي عش

 حدوهلاة كو رولدلاحاّدع مذوخأموهو ضي راذا ريغ صرب للعب اهناو 4 هئارضقو

 ملوىره :زالا لاك مع منيغلا ابوه ل_قو 1 لا يده ةغلبيعلاو بالا اهب ثيدبايدنعهتااشع

 أرسوأ اهاخ حاتعلا او سانلا ةعاجسّيعلاو هتعصامى 3 او هلعملا 8 ردحأ نم نيغلابهعمسأ

 ولدلا اتعب ةواهئاذ [ىد>اقدشاعرولاك ام 71 و 1 5000 *ولدلا لفسأ فدشي

 ولدلا حاَعلا كمة ا عطقت اذا برك ىلعأ ىلا قان' ”وبدشت نطان نمبر هرغلا لس | ةورع

 دي ناطي وأ لح "ليقود ناك اذاوهو ةفيضخولدلا تناك اذا كلذ لكورتيلا عقب نأ

 ةكطخلا لاك دو م ذافمدولانوعنوكيت قارعلا ىلادشي اهتمت

 هو هر ة و دهعره :راطاودةعاموقحدع
 0 2 < ص ىو

 ' ٌركلاهقوفا دعو جانعااو 0 « مهر راكلا رةءاوذمعاذا موق

 آ كلذاهلَل ااه وادلا معد و معو هضخخأ اعسجلا ودهعلاب هه اشيالاهب رض ل اثم هذهو

 ثمللادشنأو ولدلا حاتعنمذ 00 و ٌكرعأالك مال ىلا لاقي و

 ءانادل سدلءاملا لبسك * حانعدا ضشيللوقلا نضع و

 اوناك نيكرمشملان مقدما اوفاو نيذلا نا ثلا قون ورريغىبعلس ,رااذأ هحانعالل |وقو

 كم وسنعمل ووش خأ رب دمو مح اضاك هنا ىأن امفسأىلا حالا حانعو ركاسعةنالث
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 ف لا ا ا ولا ل ل

 1 يم . م1افرح <« نيعلا لصف

 فو معي هريس يع يا ءاهلا دان نوعا يمل ملا ىرهوملا 5
 3 ع تك سس

 كيب ا يصحتو حاجوعالاو ريسلا ف ىولتلاجمحتلاو طاشنلا كلذو هجبو لكفراسا ذا هريسيف ْ 0

 جاعلالاق 0 .؟ برسم فحوعت ىداولا ف

 همهم همر <

 اسمح اذالّمسلا مفاد 5 اننا دما

 ىةيش امسي وةقانلا مامز فسيلاقو «هنامستا ىةيحلا يصح لاف تولت محلا تيتو ٍ

 . 00 2 سمس مو مب هم 5 و 0-0

 رفق ح ورح ىذبن طش مع دع كن " اك ىرضج دم بعال# هيولت ا

 با.ىفاهاكح عاركن عاهيولت ةيطلجوتلاو ملت وليس قست وحلو ٍ

 لاكوديدشتلاومضلا يعلا ٌكلذكو و هانوشلاع ىشلاةاوذلا نصح ةيئرلا لا
 و52 سو هدم و هم - ةهمءدج

 سولأملا ةيشم ىسعح وها #2 نيو علا لثمن عرش:

 5 يسمو . .دالوو# ىراوز لاند تس وة قابلا تزال 000 0 هم : 0 3

 ري هعغء ا[

 حاس | جوملاو هوس سف كولي جو ميسوريسسلا ف عرس ذا يسيل بكلتا

 ةيهعملا نيغلابىهو بارطسضاو لمح هقلخ ىفىذلا عاركحن معمل 2 مع 0
 د 5 : : و ع

 ةيعملانيغلا سياسة مرصعألا يزال لاوااذقلا نيس ل ل ١1

 ق وو )م

 لاكو لب وطلا 7 موعلا د عيمجملا كردزالا( جيت ) نيقاسلا وعملا ٍمعلاو اعانناكاذا ظ
 ص او ىع كاع

 امهامعلااهقانعأ أةئطيم 3 احنا وءاربانحْتَمدَعَ تاسع

 للا وإلا ل ماعلا د زو اتوا هقانع ال نئاط بالا تاع ىأةنُماوفولا#

 عيل امعلا ثمالا لاو ةدماخلا ناب اا عا ءالا نبا لاقو هريغت لو أد نع : نمرئاخل نبل

 امعظدشأ 1!ىدن وقام هوه لمقو هدمسنبا لاف * جيهامعلا للا ضعف «دشل :ًاو لد الا ناملأ

 مرعشلي يمال برش ةراثتلنا لكرتحت < لودامملل راو ضماسروغ
 32و 1 ةوه7 مى وم و

 من تاو رباع .4«عقدع لاش وءوثلك نمل وطلا يهمل ىرهرالا امغطدخأب

 | ياما ىورو «يعامنعلا كيفدلا# ءاواع قوي زنا نيلد ذل هدي سنا 0-0 أوف تامر يشأ |
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 عجمتسا دردابا لافو خوه جو هف ضع تان لكو ىرسهزالالاق هعيضوم ير ل

 بارشسو قلشلا مالا لسقو 33 ماع بصق تروُُع #23 دشن واهل: 0 ججابعلاو عبرا

 (ت برعااس 007

 | لبالا نمسا بدلا شالو ما ( ضع )) سام اقع 8 عوس وذ أرغشف

 نبللا نمةد_عونأ هانعع لما نعله ونيل مضضلا يهامتلاوغاسلا ليها

 ةدام ف فاوملاهمسن وانه

 هأ ررش- حياهلا ىلا(سسن)



| 
 طب ع تاحلع عمت وهل وق

 ةمثك هيلع تقابو لبق ةوقب
 ىسعم ما معللا

 جهلع مف رخ « نمغلال مف 6

 باع ءاوس ىوادملا مباملاو ءاناعاجالعو ةَداعم ضيرملالباعو هجالعو هيسسكن مشي دحلا

 سس و

 نشل, ق ورك أن نح-رلادبءنااهنعدقلا ىضرتشناعشيدح فو ةبادز ال. .اعوأا< رح

 | هرعأ نمءىن ىلع ىسا امك ثناعتلاةذ كمل ناوغص نا هلقنفءءاف: ةكس دم لاس[ شاربلع

 هءونذاةراقك ن وكمف ثوم ار كس ملا عيل هئاتدا ار تام ث مح فديو ملاعب هنأنيتلسَحألا

 مكورد وتوم راع ىراقيو ىصلا ةدسش باعت ةديَدتل هلع اهانعم وكي وىرهزالال اق

 و اءازاذا اع هطعف هداعو هنولد رفكيام ضرما لأن مهل دةنوكيف ضر :مىآماللا عب اع

 نايلعإكأ لاق ودحو ءقنيلح -رث عي هنأ هنعهللا يذ ر ىلع ثف دنس -قق 3و عفا دهنعولاع وهسلغق

 ا هيالعا وبلاك ىذلا لمعلا رامى أ اكساع ؤومضضلاى وعلا لي ىلا لعلا 2 دن ءااعف

 ةفنح أ نع هواش أ لخخلا نم كي رتلامزلعلا رينس + اعبش ترسو .راموهنلواز' وم لك ودالواز اواذو

 [فاوقرو همن سدلو :رضنلا لظمرضخ رش ل قو ترن نادكعلا اوزلعلا اوممللا ةريثك ةيطعةقانو

 قلع لع اةفنح .وأ لاق طخ مال اليالا هلك أتال او لهمسلا 37 ودع اقلاناسنالاك ناضَق وه
 .٠ 5 ىم 2 و .ىك وو 3 2 5 < 8

 كلدلفامنان_سارفصتت ةريججلا هلك سا ربيعا رض ىقد رت اطبخ وشامتا هل قروالرصش د ف لهأ

 ْ ساصشملا ىديعلاق ةناطعدت دحاوان اًدعلك ًاراجوفافذ“ اك اللات

 ظ اداهتحابرلاها داتافشحو 37 ةتاطعىلااناداسوانمف

 لاقو ” يرانا مما رص املا ىرهزالا لاك
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 ُبيشهوجولا اضن نلك أ 23 35 تادع ايهئم | ١

 ل ذوو

 9 أم "كفك قاد عشالاو نس ارفلاو تاع داودونألاقو

 ةيورلاق معلا ا !اةقانلانونلا ةداب زب نيلعلا رتلاهذهىىرهوطاركذو

 قيم 00 تعلقي

 0 ا 7 ا ب 1 0 ادد ا ءالاءرا ع ددثىأ ماللا ان لاننا 1[ 3 نالف

 دشنأو ملا رذهلا قعحالا لجرلا يسهم ثيللا لاق تاعاجنا ف
 دك و22

 و .

 لكس لمانالادعسٌممر اذه 5-3 هلم تت ًاوويماست ف يكف

 سورعو سا «-ةمرث

 ني ضصلاخم سدل ىذلا ريل لا هدسسنب | لاك نفل نينسنح نمدلو ىذلا يسولعملاو عدلا يسولعملاو



 هلي زهشوشسيجراا ف رت»

 اها لع ملا فرح م نيعلا لصف
 بيس تششتسل مس مج

 مدس مرر ؟نل اند لا لد الاىم مق هلاو قجالا ملا ميتمعلا ىرعلالا ناعبضلا

 - 82و

 ىسول دو حولعو جبال أعمللاو يل ىذلكوش ل ا 42

 تيدر لجول قسماو هب وسد :عةفصلا ىرك ى رت * عمجلا مم ءادودع ايوا موروكلا

تساو لع سادقليقمالغلا هجر حرخاذاو هنن دعو كيسا طلعو هس
 اخ الغى أن الفدا رثع

 ديرب قدعلا نهج العاة عب رات ثي دا فو ع هرافقكلا نم معلا ىوشلا لحراللاقبو
 ا

 كوأ اوتف اك د قنا معنياللاقر عل و 00 مهريسغو معلار فكن م جرا

 دعا : 3

 ىنشحولاربعلل لاق و دطاءوهقاد 0 الخ سال ش>ولاراج ٌلعلاو ة 0 .دلا حولا ركنا نابت

 اذه لاشو ىلا ارعالا لّمسمعلا ىف نع فشلا ليبدو ل توون

 لاّقيو جواب تدلعتامو 200 انزل ونا كد كل 0 ؛لواعو قدص ولع ِ

 2 ا ا ها

 26 دعس ثنا -قو نارام يفلان ال نا ثيدخلا

 ٌتسراٌعو تب راضت شمْولا تولسءاو هب رض ىأ كا ذلبق فرساي هاه“ التنك 00

 وو موس

 انك اوارنع فصين بن و ودوب لاك ح.العلا مسألاو

 2 هم -ه 8< 2 هه <<

 مها حار 11 فاتحتذ 237 سا ا

 و 0

 اهتامنلا طضرالات تياتعاولنلا لعلذكردص ليو هةموهو ملا حولا يا

 تيلَتَعا نموهبي 7 0 0 رثكوفتلاو 0 ١ ار 1

 او سو 1 ذولا 2207 لعلب جرلما دبش

 ةزاحنب ثر 21لاق دئاَرلا ح رط دعي همن ايس 4 ايلاةفررعملامر

 9ةوس هع همس 5

 مباءاشودن هانحدقو #* دماسرا ا 5

 جئانلا نم ىردناللنا 51 اهرابغأب نول مسا

 وهو راع عجبني 5 لامزلا مبا ,ءهن وةئامو « ءاعلا تان - قو لمرايةيدابلاعضومملاعو

 ىلسالا ثيد_ففو هوازاجالعو ةلساعمءئشلا حباعو ضءب ىف هضعن لدو لمرلا نيالا

 ىفوابتم تماقة ارا تلاع ثد د طاق و 4 ماع ىراك او هسراما أ هلساعأو هلت بحاصولا

 يون

 ىتأف ثداىفو هلوق

 ىف ةباهلا ىف ىذلا ملا

 د.اولا نب دلاح نبنجرلا دبع
 ررخ خلا ال_ءأ ةعبراب
 هم ها ةءاورلا



 ا

 ' منع  ملظافري « نعلالصف 6
 100 م

 اكتسب راج نع وهنهدام شركلا اهيلا ىّدوَت ىتلا فلطلاو فلسا ت اوذانءراصكا لم

 أ جلاو اعلا, هسفعو عاجلا نعهيىكياعيرو مالسلا هملع طوأ موق لعف مالغلانلج رلا لعب نأ
 لاك ديلا ابرضلاو هلمقو هسأرو هرهظ زا هنرمضاس مع سيفعل

 هم 7 ناصع

 يعي ةريشعلا لاشين عمو # ةءابعفةسخع وقلت يعو

 قريعبلايضعَو ب تا لاهي فتى ةبسشملا جالو يبرم جاف اوسمة

 كلذ ىلع هبشدعب أش لباعي دقو .مالكل و اعلا طبشيال ىذلا قدحالا ميما جو عت ىأ هد

 1 نم . 022 < ا
 ركالا ءام صلق ا ذاف ضايحلا بناجلا ءا ما ةفعلاو سانلا فنومعتو نو فعمل هنالاقد

0 

 قالا لسفر لمع هضيال ىذا فااُذ 20 اهنماونرمش وفعلا ام نماوفرتغا

 زحارلا لاق غنام اوهلقو طقف

 00و # امهضُنماو ناغشآلا ىودىوُن ١

- 

 فيعضتُملا مظعل ف 4 كلذ عموهو حاول رالاوتانسَولاو ماهل منغلااضيأ يملا

 9 نع هوريغبلاونوكيرلو لّهسح قلم رص وسسلاف هبفمدقت دي ظد.اغل اوهىل. قو لمعلا

 ريغ نع قاحالا ماظن وطفح منا كلذ دارأ ل هحح انس نعاس و ريغبلاو اووكي ملاك همام

 ىل ارعالا نبا قجالا صْفعلاو مَعَ لوقي موضعب ولا لكن نزون وه ىرخزالا لاق ماعدالا

 دشن و قلدنا ىناحلا يصشعلا
 هوعر ىو 2و سد قرع جه مبيعر# 2

 عيعفولا تيه سمللابصلا ماه 5 ص ما دىدو سوقلطعا داو

 قلشلا فاما معلا رخآناكمفلاكو ها نلاووهللا بط تاَتسادقى نلتمس لا
 - نس د هو

 ميلاف ادد ع ىارئسلان ع ةضلعتلا يضفعاو ءاملا تاما

 2 هبا و < 6

 نَّض-ن رن 1 عل فر + ب رشادعم و ليقم نبا
 وايصال لمار عر زال جشع لبو مربعا «(جتفع)

 ىتالاو معلا قدفنملا و را نيمسسلا مخضلا هلك يضافعلا و حاضفعلا وصلا (جضفع)

 حاضٌف عر طدو عاركسح نعةرب الا ءاهلاربسغ م« ٌُهلاوَدَصَصْمَعْلا سسالا اوحاضْفع

 ُرعلاو معلا ةيشيرتسملا نطبلا ةْضضلا» ءاسنلا نمحاضْفع و هه تكودنطب مصل 2

 نطبلا ضامالو ورب غرممالا ديد ناكاذا ْمْضْفحامو يضذعام بوصءملاب الفنا لوقت

 هيفصولامرثك ًاوائش لك نءوخ لا مضضلاوهل_بقو سانا نقل -.هثلا منفعلا (خنع)

 رد و



 | 4 عا .م1افرح «* نيعلال صف

 يما وعلاو برعلاءاعمأ يع 000 ةضفلا نداعم نمن دعم هلهاد الب ف

 ا سد رلاوبأ ل !اه عضوم جود ةفورعمدلسق

 زق زي ادو + هيدر نإ ضرالا بارت 8
 ليقوهن !ندغلا حالسعلا وخيول دعلا و 1 ”ءلا دس معانلا نصغلا لسع (حع)

 ةفرطلاف ثيدح ضف لكو#

 رضا لاس فصلاّتنأ « اذاَندأع ردا تانك

 تدنو» لمقو رمضخ ىو قو عاج اكض رالا هجو ىلع طسشتتا ونه جيلا عل 5 رضا ى درو
 لاي مما ولاك دج اولا وةيعتلا نمل .-<و ىدنبر امال طاش ىلع

 رقع طف ىلع اسكر #* هدا : رىثل تماعنادوأَت

 لاق مان 50 اوقلا وكراسسلا قول عش راح داهجلا قف رخأ ةرصشلات تيلَسَعو

 نالامحيواسعلاو يسعلا فذ اول عدارأا منا ليقو» انكتسئاماوقو نأ نط و# اعلا
 7 هبإإ ٠ 1 3 2 ع هم 2. 2 ظ-0-8

 اهمو ىهورصتتلا قورع يلاسعلا لاشي و تشاملوامركلاورعشلانايضق نمربيضخاو

 ب و 2 3 0

 تامو ةشهط ثيدم ىو: يدخل نابضقلا اعلا دنع ملاسعلاو لاه“ ايس نموت ىلا

 قدير يعولطلا ثيد هسا! برضا وهل بقو ا ارط تيهنذو سد اذا نص غلا اوهجيوأا علا

 ىأاهصلاسع ىف بطرااولوللا قءلعت ىلع هدو يدلك نمسكلعو تسب تاصعالا

 اع

 ئئسلا هجولا ضيا نوذلا 3س يشعل (غ) ميلظلا ميسا (عسالا امناصغأىف

 نعلاىا ارطأ ند «موتلاس اناا يسال را «(جدع)' ناحرلا نمرتملا

 مو

 نالاقر ذاشمود : ابل ادكك رسلان ءرذا مودم مد حصعلمع (عتع) اهيدخؤيال

 يادبكلاو لا ييفعلاو ين او ميعلا 0ع 2( هس مع كلذ ىرأ ديس

 رفيع ةمينعو حافعأ عجلاو شرك الا شركلا ناكموهلبقو هنم لقسم لبقو

 وو هوس هع ه< تر

 راعج تان مهركت تى ثا دو هوقو يلا يلا لاق هحاشعأ تنعم مَع

- 

 ءاعمأ نم وعلا ثمللا لاقو ريظلاو فالتلاو فلن اتاوذانب راصملاو ناس الا جانع الاو

 مور 03 موم

 رعاشلا لاه ءاشللةغّرملاكرجالام لكل نطنملا
 و نت هع . 0 5 - هى 2

 عدافملا نوجافءأىف ودق داع اكربزتلنا بخ نعميسابم

 وهوةدملا دع+_.لا ماعطلاريصيام اهلك عامسل اورفاخلا نمو سانلا نميانعالا ىرهولسا لاق
 1 ١ و707 277 ل "ا تن ا ل ل



 ١4 جب ملافرج *« نععلالصق 0

 ركبىأث يدحفو ةقرعمارض هتيم ناكلاقيف هنرمح غلا يوةرجلا ديدشهمولز اساوابطر

 راثلاءلاعتشالا عب رسريغصفو را رم 20 ارض ةةطسحاك ع اوكدععا در

 ترضخاف ةسأن ىهواه باص ىَأ 3 01 نك مهلاثمأن موصل تاس نموهو

 واتم نس يقرا ىرهزال 1 ات ناعنانلا تست نا كلذلاةيديزوأ لاق

 ٍبَهُتدقل رق هدوعتالو ْميرعلارطما ذاورعوبأ لاق ءانشلا ىف هقرووهو علا ةقراسعر لاقي و

 تكا ذاف ىذأدةليقأيشَدا دزااذاف طاقرادقل .ةاليلقدادزااذافَّدقليقأيشّدوسا اذافمد رع
 و

 اهدقوي ىذلا نأ النيم لاران برعلا اه: :- ميرعلارابو ىرعزالا لاق صوخ ادق هقهتصوحح

 لاقيو حاكنلا ن نع هى كيدقو عفدلا حج علا (ح زع) اهنعمسز تدقما اذافاهبلا دز
 هرم 7 هس

 ا|كسع حمي 1س ) جمع حزعر ٌقرعنب نقاعهنأ اكاماقاذا :اصسللا ضرالا حز 7

 7 رخلاق ميلا او»»و ىذا مدام وانا

 فداَو لآن هلت كراورذ ”ايبقسلانيعاوءابطلا قانعأبَن مهدع
 واو مساع 7 ه9

 ررخدت 2 رودمرمخأ ع هلو و ول رف قررا نزلا عظات اعهسع هع يسعي هيأ ذلا عسعو

 هس عَنقملا لاق ر حار عمنا ملم نو رضوهو لوشلاريثكرصوه ىردهزالا لاق - فعلا

 و ووو 2ةه- ودءوصس

 م الودوةسرلضا وهقرورغصا 20 :ارصقن ضخما امج دج طوخ

 ا انسى دح لاش 0 |لئقو هقشحى الوقاذهولاك هم ًاوهو عسوعلا تلق كاذف

 2 هم د يوم - اق ع2 2 1 2

 سو ءدوع ىلع امو لرتخت مو #23 0 00 ءارجس

 ةد دي دالك ننال از وفاز ءاآلاكلرلا ىهن هموم وعدن دحاو
 مه رو 5و و هص وم 2 ور

 هيسح !الكربصبب 23 هلتوحلاب ئصص#

 رعاشلا لاق هرصنأالو ا ادار مث س وض
 هه 11

 جياول ازدلاك ساو ا اوعىلا لمللاهر مضا »* جاقفاد اركب : براد

 نتلادقودعاولا مج ىلا + ةضأاذاَةسلا لق عدلا عجن ل مسوع مجسمتا ىلعاذهانلكانغاو

 هن الثلا تاس الا الخد نيسلا لءح نا ىلع همازتع اودوهمزادالامروظشا هذه قحارلا ادع

- 

 .هتقان قصي ةمزلاوذ لاك ل وال ازيس نم برض جعلاو

 ع ىهواهدناب اني نمر د ا نمسعلاو

 ورعو أ لاقو عباس مربعبو ىتقان نقلت الإ و نعويساق ل حرالا يرضي تاعرسم لالا لوي

 ىف
222272797939774 
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 ينرع
 هم ه2 2 وو

 بيز الا هسقَرا ذاماهلساروم 23 مهجورع نو ذك م هورب دّدساو

 ملا ىرح نءعلا لصف

 5725و رسوءو

 رع ىهذ فلالا تبراكو نيت'امملا بالا تزواجاذا متاحونأ لالا نمريثكلا حجزعلاديزوأ

 اير كتهو ىأ كتر ع ادق لاققيو لبالا نمي رعهلناك اذا لحرلا رعأو حارغأت ىورعو

 ورعو أدشأو برغلاو 4 اهحار علا لاقي و سعشلا هب وم غجبرعلاو لبالا نم

 باعث نع كلذ ىحرمدلا لوأ نملامل ثالث حيرعلاو حريم نيمشلاامادا قمن

 عمت مبا 31 تامملا ثبخأ تسع ولا تاجر الا ملوش ما 3

 عبجاو فالار ذا لاكرفطتوة قرلا لقتال ا لح ىهةوبسخولأ لاق هحيرسف سراقلا

 هكر نمهثدش بارلاوثدنلا لدم ضي رعةدحاوةمئاك هل ضيرعة م 0 ىهليقو تاجريعألا

 راهنلا ف.هئامون لب الادرتنأع 2 علا وبناعلا جراعلا و د الا اوكوهو دن وي

 اهمو ,داهتلملو“ ”الكلا فاهموب راس نوكتفءاملا نع ردصت و دغدر رت نوه لمقو ةودعام بو

 مثاهتليلودغلا نماهموبو "الكل ىفاهتليا ةمقب نوكفءاملا نءردصت م ءاملا ال. اد :رقاهدٌعنم
 # و 2

 ءاح علاوة الاوةبح اضل هاش هر تانص و فر تافصن د ىيشهو ةودغعاملا مبصت ٠

 حروب عضومر عااو هم اداء اع َرعلا لك ًاملاناالف نا لان و
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 عر دناَحوصة:كلااصعلاول !اك فعلا ةّْز 00 || نو ةباموص ل المل ْ
 ضي حاضد ةوهسنع لام ولسا ضو ماكس علال سل | نعجاض 1

 دشنأو اناهضواجوْضأ '
 و هس يع

 حورضم فأن ءىاظءٌتٍجاَض د حورمملا شير ,ءلاك 528

 نمتكرت امض هماظعٌت جاضو بمس مل هكلَسَعَقللا 0-2 ١ ض دع سال ١

 هريغو سأر لك فوحالاء يذلا ىلع دررضلان نك اسيا (عط) ((ةلسهلاءاطلا سف | 3
 حطأوهو قب قداذااصط مطب جنه يطو رمعولأ م ءلاباك ىف ىرعتن عدي ,وحنباءاكس]

 ه1 ا زن ةعيبط لاذ ا ولاقدق ةابجلا ل جيطااو | | 3 ش

 ماكهتسا حلا ىداولا ىئاهاقتآ ف همىلا يا ماعاد هج : ز تكشف ةفرعضمأوةجوز 98 1 ا

 لاه هل]_ةعالىذلا ّقتالاوهو تاما ورو م1 اءىرهوملا هر مدذازكمةقاملا'
 نين ىتلاءاملا نمد هؤايمعللا لق ب ليلا ع راف شاملا ( جهطإ) هيشالا هنااكو | 0

 ورعولأ 6 رثط) نيشلا نمل دبههجو قدْسّدلاو كيرلا وهىذلا قدمي ودنريك ءافلاوتابلا ظ

 نبردوانلوعو لعدد اشتي شاحلا ىو لاتادهاش لذلك ذيف عربا لاق لفل اا
 حرتطلا حار رفران 6 #4 جتذلا ومفصل فئارع 0

 (عزط) رفا عساكر :رثالاو لغلا قد رطبر ددكاو فوت ضببل ايدارأول اق 1

 ةحراط نم اهذخأنوةم _هثيداحالا هذهباننتأت ”دانرزلا ىنءاللاك ىبعشلاثيدح فويئالانبا 0

 (عس) ةسرافلا لات تيرعت هناكولاهت ةالاَةَساادئاةَحئاَشلاو ةئيدراةيسكل | 0

 7 نأ رعمامهو مساسطة عر قناّدلاو قيناودلا نمناتبححوسلاوةبحانلاحوسْلا ْ

 ةوس هم

 حوسلاو بزعمامهالكو وس نو رف هلوقك نزولا ن كيران شاول الا "الا

 0 وُنْطلا (عل) 8-5 : اعط ا دهطن اهمعط 0 يعط) 0000 ايساسُط نمدحا 3

 نيللسلالاصوبًانريخأ لاف ىنجنبا ىحامهستمو دسحاواهإ ارك لو سرراركلا

 نيليلخلا انثدح لاق ىديزيلا سايعل انبد#تهقاديعوأ || انثدحلاو(غ) يشلا نب ىسعنيدعحأ

 ملا بغارثنماووحو هلوق
 ضعب وهو لصالا ىف اذكه
 عع م هارروهرظنافتس

 ناحوضرضفهوق (؟)

 مدقتوانهلصالا قاذكه

 رهظف (حوص) ةداموؤف

 ىىدعم مأ 2 ناحوص

 سوماقلاةرامع برعم هلوق

 44ج هداج مما ا مصم مأ ههاشن د«

 اذكهزيشلا نياهلوق 09

 لم هوماقلا 0 رش قماندح و

 طقن ريغ نم لالا فوضو

 هعمواررسو نايرنءااذكو ٠



 حبوط ٠ م1لط|فرخ « داضلالصف 00

 37 ١ 2 8 2 0 ف1 | ا # ل خ ع 1 و عا
 نمهتَسْفَبْلَصىَلاَ قلو ىسق فير تاق فقثناو تقني يرض مهرداار ءالا نيا لاف |

0 _- 

 يكضأو ضرالا,لجرلا يب قى 2 "5 .ةمفزو يمت هاا تايم *ٌبَدنا لوط

 ةجرتقىرهزالا لاق مذالل جالو عيتعمبا 2 انس : ودةجحصلا وهف

 اذاهَحَصلاقيو امص مَّدقو سورا نونألاوهوةماعمألا نادش يار عوبأ لاك مش
3 
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 ناسمهلاق و2 عطل

 9 و

 اًياهدىَأو قلاب ضاَص 5 5 ريد -هلابام رقت ع

 اعاضدهملع شف د اهنا لا 0

 ماشلا ةيدابنمناكو ضرالا باودركذ يمي نمار ءالاقو اتصالىأ
1 

 ل مهطسو كراش نكذو #23 براتر تو تاخ ةلضرالا3و لصالاىفاذكهسراخوهلوق

 دم وو ىك وه وع 5و . اخ ل - 5
 : دعو 0 رز د ةلط ل الر در جود ريل

 وهو 3 5 باودرت ديل ق هلوقلءلدب
 ا م ىضلا (يمض) دا ارقلا دي نرد عوتطلاو موعسلا تاوذ ند يَحلاو صللا نراخلتا نال صرالا

 هو < م

 ثددح ىو 23 جيم لود ءاضمب برا * رعاشلا لا ةمضخ ةريصق يعمْص ةأ ع صاوىقوثلا

 |00ةواراسالا بقول يلا [.طرطامضاهدارأةأرما فصيرتش الأ

 254ه هضصّب وص

 نماوُدك تحوم اواهخ ىلا مضض ءاسنلا نم عمضلا لمقو ركذلاكلنلا الو قاما

 ىدعسلا ةفاهخ نين اممهلاق نان ”الاو سرفلاو ريعبلا كا دكو ماعلا

 زوم ا س2

 اوقلا يلا تار كابو اعامضلا اهي وعدد ل ظد
 < ه3

 ءايفلا جيمضلاو 10 ماو طا ىفةعي رسلاةيراسملا ٍيعْمْصلا لدقو

  فشنأو ىرجهلا نعلم و بولقماما توم اك ق ةانلا تحمس 1 عض) نيقاسلا

 يهشت لكلا ملا "نا ةرومصمو 57 ماْضَبَمْمأ لك لولاودر 0

 نيزارضلاك  ةردانةريخالا حيوضأو حب وضأ عمماو قلم صداولا حوض 06 وض)

 حوض "الا ىنباع.اوييصأ 37 كرعم ف 1 نسلق نر تالا

 همنحيوضنافةيدوالا اون تستلم عسا وصح وصي ىداولا باَضو حوضتدقو

 هه مم

 ليقو حوض ةدسح اولا هسفطاعم ىأىداولا حاوضأ رك ذثيدحلا فو را لع قلو

 رص يس دع

 وهو ىداولا عرب حوضلا بيذهتلا كلحاضُنا دقف عسا ش ن نقد اًضتمنلح نابتنك اداو

ْ 



 ١4 منرش مهلافرح « داطلالصف
 2 م ا جو 2 ا هَ 4 1 7 1 3 . 3
 ةأرملا تحرض رداونلا فر بذكلاهبحرضامرب و قد 5

 تطرح اهتربةقان !اينح رخو ةراشلا فاعا كر ل الات رض هنْسر اذا اهتسح : :

 داودوب لاك قرعلاريثكلا داود ليخلا نم «عيرضإلا يعدل مدس رضالاو | 1
 سود #99 مود َ

 جب رشا ةعيسو د وجا 9 ير فادى دقو

20 

 01 سى اى وم

 ةر دزيلعو يلا ددب لا داوتول رم كرك لدقو تا ألا عساولا جب رمال لاقو أ

 5 ص مساك

 نم رص ةسربجلا وهجر كاد 5 عيرط ل راك ذو ءارح 0 ب ودول اق ديدش

ورعت عضوم م حراَو يطلا
 5 شارما ف

5 
 رو مو 8 س

 ىاطاهضم ءرعلظلا اهيلع# 58 * راضدنع ىتأأ علا تمعن

 موقَدَفو هنا هوذا ا لطلااهيلع* قياسملا لدا ورلا تا ساعتلا ار اا

 سدقلاّى سه أرعش ":نمنتش هللاان امحأ هللالوسراءاولا ملسو هملعدللا لص ىلا ىلع نيل

 مطار اذاظتساف ءامريغبا الئانمةرف قد رطلا اماَلَصف كدب رئانامق أ اولاق كلذ ف.كولاق رحنبا |

 ل ونش لبر لثتو ةساهعل مم ماتم بك | رلبقأفرعسلاو

 ىباداهصْئارَق نم ضاِسلاَنأو 95 اهُمعَتميِرّلانْثأراَو

 ىناط اهضمرع لصلا اهيلع ءن اع حج راضدنع ىتلا نيعلا تدع

 حراضاذهبذك امهللاو لاقرب سقلاؤرهالاكر عشلا اذهلوقب نهمركسح ارا لاف |

 انلجو ان ران سف لطلا هلع وب ضمرعلا هلعورت ذاكءامىلا بك لا ىلعانوت فلات مد : 37

 اهيف فير شايندلا روك ذملجر كاذإسوهيلعدقلا ىلصىبنلا لاف قيرطلانعل وانسنكبام | ٠
 تا راق ا رق لالا قالا 0 ا باميلماتر ا 1

 تار ريمذلاو اهلطاهمشو باودلا هيف عرش ىذل"املاد را اهمها

 نماهصئارفىتدت نأو املا ناب رشدا ارآاملر لان أدير 0 ّْ

 سبع ىنبدالب قعضومحراضو هسفىتلاّعلا قغتامرا مهل راض تال ٠ ظ

 هدشلا ىلإ ارعالانبانأ ىلع ىور (عمن) عفن صاخاطو بالا نموا 0

 ُتالمامواَِ[ت لأ ىح « ”ةسقثاخأ اور عاب تأت اكدق
- 

 ٌتائيمىالا هتامطع ىدأ 3 هيل لقد 1 وتلقف
 "ت7

 تار طتاعتاز هارد #3 ةعسنم دامالداس اماكن

 اذكه ىدتءادقلو هل وق

 سوماّقلا حرشو لصالا ىف
 عيد ما نيعلاب



 حرط 2 مهلا فرخ « داضلال صف |(
 سلسال سا

 لهم لاك هامدأ اذا مديهّشنا يرض لاقي و عيبا مدي هباوثأْثتَجرضدقو

 مدي باطاخ فام حرُص #2 اهيط معاج ياابو :
0 

 رئلاورهالاز طلاع رضالا ىنايخللا لاق 0 ررمضلامموددى أ ميداضآلا هو رضو لاول هاك و

 لمقو رقضالاز ناره قو رجح ةيسك أ اىنعي 5 حاثلا قوت طابعا

 هدوحأ نفى ةرعرملا نمد تب الاعب رضالاُت للا ىزع ءرملا دن مذظتي اكسس وه
- 822 7” | 6 

 | ال نوح ركافاج رقوفلاح 0 رعد امبعك الاب نه برص م رضالاو

 0 ص 2و ءعو 4-0 هَ

 نَةَعَسىَأ #2 زر بنار نعدورإلان حر مض . ءانسن فصد ةمرلا ود لاو ٌقْسلارمضلاو

0 

 م ل ألان 0 داك ل نين داز ا ةمحاصأ اثيد_ -فو نيقلأىأ ءاماءىوربو

 2 6 دع

 23 يراضألاهبايثأ ْن .منعسو | 23 لمفلا بانى يتايمهلاو ناتو سدو

 د :رمل اسمة انا ا :رضلاب نا نيع دو قطا د اد وثلاح ا و قاتلا نابكملاو ا

 2 .تااناهغرص ا ا درو قوذو تلا نودوهو

 ةو مس ىك

 ةحجورضمنيعو حرض ماهل 0 ودسعوأ هلاك ل ل

 <. 259 م

 لفة حوض مراصبأن و 5 ىرُألا فىحاف'”الاروتن ع 0 : ْ

 رعاشلال اه عاستالاحب .ارضنالا اوَتعَسّتاقيرطلاانلتّبرصناو
 و ع ه5 0 2 - 2 و هم ع

 جارضنا هيشاوح ف رك 0 دربو ”ول-ارب هل تها
 4 ثلا

 هفارطاتاسب و هقرو ع جلا منا رو مهسامد ءابت مولا نيبامحرشلاو

 نع ةةسرضنار ررقاهماكأ أن نملوقيلارام ثدياذاو تهت اذا هت انآ لملا نعتو طلو

 ةمرلاوذ لاو قاقشنالاحارضنالاو تهل ىأ هناك

 ميماك الاه نع َتحرصْلاو فصلا #* 201 8 مهَت امتام

 ٌرهلا هيفنوكي ىذلاوهو أك عج مام أ 1و رماه عجب ميماك الاواهانتساهت و تعفترات اع

 ولان م تطحن باقعل تجرضتاو ةنسضحوأ هه اورانءاهل ف اهجرضيرانلاجّرضو

 سيقلارو سما لاق ضعت اذادصلا نءىزانلا حرمضْناو مرتبك

 نك“
 و

 ناله شو لد تا * هت حرص ادع ابلقلا س 1

 5مدصم#» ه5 ء سعمو

 هشيوزئوهرذاعلا قفالكلا عب رض ديعسولأ قْسفسَدَحأ لس.قؤ هلت رينا تحرضْلا لمقو

 مس سم وب سس سس سس سس سس سس سس سس يس سس سس اس اس سس سس سس سس سس سرور

 همدسكلو



 ا ب 6 7 تدكي سلو ديردنبا لاق :

. | 

 دج حير رع م ا هوار ني عصالادارا ١

 نم ودضا اون روناصلا شنت هسَقّتمفب دولا هيل يللا وق دلك

 ىبعالا لاق :ارملاوّلا لثموهو اعلا صا بيذهلا تيلحاذا عض نا قونلا :

 | "0 حرض م11فرح #4 داضل الصف
2 

 نك مضرالاىف هسفن قا لزلاّض (جض)ر ( اال
 تب مع 5 ب عر

 هرم وهل ودبل قا توم وةيصشلا مسالاوحاصيفاعللا

 و م يت 3

 انيغتسمحاصاؤا جسور عوبأا وللا وخعاصا ا, ايخاو أو اووى نماوعرفا اا

 الا هنم نوصضت نامز سان ١! ىلع أن ال غد 3 لسا وطلال ل

 وورم هع

 كاملا اضوع وطلاق از ورك مادنعحابصلا 6-0 هنعمهلَعشي !يعأدللا مهفدرأ

 ردع قفل عا ول ممساوهل قو فلا حاصلا مس ”الاودتعاشو نشل هداجاجا تو

 5 ةراشملاو ةمعاَشملا حاصّصلا ىف مصالا دشنأ و 0 !حاصصلا و

 0 9 يي

 صم وم 5-3 2

 فدصو دقو ةمفاقلا ىلا هبّتح ال لعف أ هنم دون فرط ارهظأ لاق «اسعضالا ضرالا بشعاو«
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 1 ه2

 دوأاذتنك اماذا حاتلا لو 3 2

 لاكورسكلابةفينحوبأو تفلابدي زدنبا اهاكح نمسؤرءاسنلا هيل غتْخمَدو أكتر حاصصلاو

 2 ٍِ ا راع ا 52 ت6
 لكوي غمد ىاهدلا ىلار ءالانب أ اههاهبشورطلاوأ عالاقل

 سل سو

 لك واد 1ك لع #3 ىلع حاملا ٌقوطعمدرتو

 فص لاقل هه 0 وكيدقو هر ا توضيب بح نونا رض (عرن)

 حجرضَدهحرضو با بلا نم فرست بل اا : ,ةىف# ضرالا هو ىلع باريس لا

 سس #7 يب .: ني م_مو 2 9

 نم حررضم بوث ربحأ خسبص رضالا لسمقوتر ةمااوأت هرج اج رصتعس ب رضاو حرض بوو

 بدمع بسم

 فرج نر ثيدبسلا ىو يل 2 ع مالا حرضاورخن الا يطال توك الو

52 

 حرضت د قف هري-غوأ مدئ* دمطاتاو 207 ّظ نطام ىأمدلا نحن 1 احرص 0 الملا ٠ ندرشأ 0

 06 برع تاسل 18(

 لصالاىناذكهقاةللاوهلوق

 ةدامفحاحدلا قىدلاو

 ها ررحوقالقللاو (ققلإ)
 ليي

 لا ضرالا بشعأو هلوق
 هنزوررحو لصالا ىف اذكه
 لويدعم مأ



 هدشنأ ملا تئشاذا هلوق
 (اذج) ةدامقحامعلا ىف

 يعم

 نيمملا نم ه-ةلاوزلاهلوق

 سوداقتلا فو لصالاءاذكه
 ها ررحو لادلاب ةقلاودلا

 : مريام

 اذكه ماهلاىراودهلوق

 سومااقتلا حرشو لصالا
 هيععم هأ ررحو

 يع م1 فرح « داصلال ضف 5

 هد ه

 هنالعن او هج 3 ام اذلرا وللق رعاشلالاقو

 ةوءو قو

 216 ارا هللا دسع ميدلا ىفداز

 مل ل ووك ين عما نتا ولا
 8 تاو علا ا

 9 سب 7 2< 90 5 سس ةمو

 مدعم لع ىلع ود ةحانصو 9553 يركن يقاهد ىتنغتئْساذا

 نا ٍح الاوفذاح تر نش نع دي ىذلاوه ن ا عرج

 حاملا هللاقهببعاللاو هيبعلب ىذلاراتوالاوذ مصل هريغلاقو يَا مصل ىارعالا
 - 0 .٠ ١

 0 9 م اه هوى. 8< 7 ت0 < 5 5ع 1 ©

 لاف اتوسن اج صو 00 هلا ةج اتسم ىغس ركب ىّدعأ اكو هحائصلاو

 س2 عقل وم -

 درا نم نا مب صو 3 ءارثدأ رت لوغلاتي ىاطقلا

 - 7 نب

 لاو برعم 0 هتياسو نازلة صو - لاب تهت ن يللا ن“ اكمدقتىذا ميلا نموهو

 25 ه2 ' - 0 و ًّ و هوم 53

 حووهصتسنى رهزالا( يوص) نيمتلا نقلا وزلاةحونصالاو ةحس لا ةيالتيكسلا نبا
 ةووس وم

 لدنح لاق سلمأ حو يصرهظو ساماذا

 -9 .ةمدءاص صوم

 جهابص نس نينو ار الا 3 جئاسنلا ىرع نيف ضمن 0 00

 ىعاب ررلاف بيذهتلا (عجنم) لكملاو يملصاا كاذكو ةيظعلا ةرذصاا جيم ىممالا
 س )سس حج

 لوقو قرهسسو حبب رهصو حْسلاو ص تصل اولا مايل | ن نموا اولبأ اهم كأ عيار

 | ولست هدا ا نايمه

 0 مودا 3 ل و راهصق ءاملااذ_هفقوىت>لوشد

 ضوملاجرهصو ىراهصهعجيفديزونأ حو لدبلا لع ئرعصلاوهو ىسيرافدل_دأو
 3 ةم مل سو سو -5 531 هد 4 1

 ىلاطمحراهص ضوحو هدر مصم“» :«رةفوكسحلا نت ددو نيل ضعه:لوق هتضؤمْزاَط
 سم

 ف و ه مد

 ٠ اعرا راهصةساج تحصف * ئرهزالاهشنأو 3 يو لثم مضل جرابشلاو حوراصلاب

 : ا اص رار ريهصدقو

 جيداهصلا قار ميلا لوا ١ ةقفاشاشح ”الاوماهلا ىرا قوص

 لاق فلام 1 تاودلاولنالا : نابل( وصا)

 ل 0 "نفود لاين وضيق * ىطّسمملا ىرشل نجود يظىف »

 ناّكوصلاناحوصلاو

 لدف)



 اه ص م11فرح * داصلاونيشلا لصف

 همو

 ةفينح فأن عمت جئادهشلا (خادمن) ملعأ هاو لقت لج

 اذا مصار ءالانبانعسابعلاو أ ىورو ثلا اهلمعأ جر ( (:ءهملاداصلا لصف)

 بيذهتلا(ح رص]) ضي ريض ع 3 وصقديدح لعادل

 اههفةلك لك كلذكو برعم ىسراخ اهريغ وللا ابحي ل ايظا ان ولاَ وراق

 َّ 0 5 ٌراصلا همس نبا برعلامالكن م ةد_اوةلك ىفناعمتحالام_ملال ميدوداص

 امبرو جوراصلمةفبرع فوراءةسرافلابوهوتاماهاو ضامحلا اهبّلطناهطالْأب

 دقاق نمت ١ هقرشاولانايزواهالطساهشيرصو قرر

 كسلا وةصاصلا ىارعالانبا ةصلاخلاةشفلاة-وصلاويوصلاو خامتلا ب ودلاو

 ناَكيوصااوليوصلاو ءايرلا نم يٍئَص هنالك الاذن المو افصل ةّسفلا ةكمد لاو

 ءاهلا ةقاوصعجللاو لاق هيوبسنع ةريخالا برعمىساق ح وعملا دوعلا ناك وصلاو

 تيذهتلا ءاهلاءاركم ع الا نرش اذ مرثك أدوا ذكهو هديسسنبا لاق ةملا ناكل
 8 مو

 ةقلخ اها طوعا ىتلااصعلا امافٍباوذلا ىلعت ماسر شالا انا

 ىرغيملا :هرقياهاك ةلعصلا و وصااو ناد رجا رنا و نع 2 ىهفا ترش

 1م مسأو سقض عب ةسغاب ملص يطألاو برعم ىسراف نجح ماللا تفي ناتسوصلا

 دسعولأ وءارفلا لاف كلذك مسمألا:لضالا ل صةج رتفىرهزالا لاق يو ةرجسلا نع طص اك

 ىقسوةرصبللهأامأو ءاذتا فردا اذ_هىلءاوعج أن وسفوكلاءالؤهذىارعالا نتا لاق

 انيلع باص ت الفلوقي اسارعا تعمسو لاك مي بألا ن هواوي مناف برعلا نموشلا كلذ
 ه2 هدم

 لاف محلا وءاجلاب ناتدح ناتغلامهذلاق ءانلصلاءفر تاك : ارو لاك ماسي ىأ

 دسأى بل ىرخأةغلهمذو ليصأ م هالل لوب متو سقبارعأن : مدحاو ريغ تعمسو ىرهزالا

 يت صلا يسيسلا مسالا( يهلص ]باننا هرواح مو

 رداوىفو «تاسمو ل جيمسلاب# خامشلا لاك( ١ )حمص هتدحا وليدانقلا يملا (عد)

 اهريعو لمان كاسل تاو رعر ( نص ) ض1 ف لمل ؟ بار ءالا

 لحد راتوالاوذ :مْيصلاامآذ(6 5 7 هوذوف ةوفداا فن وكب ىذلا وهج هرعلا يصل( خص ])

 0 لاق نرعلا هبت ماكنت دقورصكلاة بم

 97239. 9 قص

 لضفلا هنا هيف عجرئاذا #23 0 نصا لاحمد و

1 

 ىذلا للا خامشلا لاق هلوق(1)

 مهتلاو#*سوماقلا حراش ىف

 ايتاسورا فلا لَسف

 مىهعم ىةأ

 ةحاصءارق هلل هلوق (؟ )ك (

 ةحامددلعل و لصالاب اذك

 ةداملاهذهىفهرك ذة رقد

 يعهد وأ

 هسفار فرعهلوق )2

 (حيرص) ةدامفمدسقتام

 ْنَم لكو سدا نع

 حرصمسوماقلاو حاملا
 بن ار عم ةسننعم الكب هنان

 يعم ما



 اذكهزملامسشلا من :ثلاو هلوق

 قاناممسسرطت يزصالا ف

 رصنقا هناغ (منع) ةدامىف هل

 ىينصم ما هليقام ىلع هيف

 6٠غ / 0 .٠

 2 م1 فرح 3آ نيشلا لصف 14

 مما

 تاره ثالث ىفحار 00 ام ةديجم تبل ةطابخ لك رمش

 (عث) »ع 33 بلا عرْظ جارتموب و لاَقف اندسزي_ثلا لعحنأب : ةبؤر هنرعو
 / مشلا

 رعاشلال اق امهريغوعباص'الاو دللا ضعت عع

 ليام الاب رلا ثديَح مغ 35 لمان الا شمالا

 أ 7 باقي 2 2-0 0

 لاك محدد اد جلو جشأو خشومفاصشردكلابدلطب شدو

 7-0 انس سو 9و رم مق 7

 يح ملا يلم #23 العففاةءايلعلا ميَدناو

 لمج لاق انت هَ هحسدقو

 5 5 يع سب هع

 تضخ فارطا الا بضع #3 هسمفرعمأ ىسأر تاواننو

 وسم 2و 28 عاك مم 3 م8 ع

ب يدش 3 لو جس حس اولاها عروشنلا
 | عل

 ىرخالان و ع لتسلم ديلاودلملا

اذاهنال خدم هوه وهضيقتماسللا جست 0 ىلع 0 الك
 منشوماَسن ضمئ

- 

 سقلاو ىمالاق هالحرخرتستمل

 لالا ىلعّتاذ :رم م تا 5 اا ىوشلا لمع ىلا مس ,

 حامرطلا لاق تارغلا هنافصول دقو

 ديقمنينعاطلارثارادلاف « هناكعانّما قرخاسألا مش

 ناومكلان ماضن أه فو ايلجرادشأواماكوتأو هناا جقتباداتناكاذاوبذمل

25 

 ىداالاد اودون لاك ىلا ااهنم ىذا مهسنالا ىهواسنلا بشي فصول بورش

 8 م وو 2

 بعسل ن نم حاب“ د ا ألا مش ىَرصقو

 متو ديقمدناك لد هر نافل انف ىو اكفدرطاذا لزق أوهو بئذلا اهتمو
 ْثْصَّشو نملا يمت[ يدار جلامهلا فيك الوة#ماخقانعلا فبحت ياسا

 تبصْن ادم لَك السم نسملاثيدح هنمو تصاقتو تضشقناىأ عباص'الا

 لدو ا نم للا ماا و تضافر 3 ناو تطسناو تنال“ اماهيلع

 تناك اذادا رايك مجدا فستو طغت فدا ىلع طخ 21 ةطاساولا نضل معدل
 د مد

 ىلع ل+رىأ م“ ء مرنم لوقتدردنباوشإلا خس ةهقريلازنال هل وط ةعساو

 ىلع نيش عىل مشيش نولوقب ةيلذه لا ياو لبا جلو لج رلاوه غلا لج



0 

 4 مف
 توا

 ام ملا فرح « نيشلا لصف

 و 1 مو # . 157

 اهريطيف حي راشاهيلا موقي 2 رب توف اضعإلا]لاشامو

 راج قرش اههشفاهثصناهفءاقءاملا "مل قرثي ف تعقو وأ: فصو لاك سنع يف 1 !ءامح رمش

 - رع رص

 هم هه 9 م لص

 علا قش ل شم تاقتسا م #23 يرشن مهضقىف تعقو دق

-_ 
 ا

 دسالاو عضومةحرشو

 دم 9 س

 لا لاا ار لان هم لاط نك
 و 5-8

 ا .دلا قع مترو رطل م فرش "الا نب رء«تحصحث ردح ىفو عضومح رشو

 ه <ه

 قاس دو أو نمنوكمل دوج أ همفنيشلارمس بلبصحصو برعم ى راق جخرْطتلا ( خرط ْ :

 د ةقدطلا اودو نار تايرطَحواسُشلا نار هةيحا لج (عضتإ

 0-2 م
 روش

 حراشب .,سانلا همست ىذلا وهو برعم ىسراف طبالعلا لثم حيراَقُشلا تاركا اوتاّضقْلا

 2 موج « مو و

 ةسسرمت هع رف لاش او هان ءامتمتللا تاكا لع يشبع نيالا ٍِ (مث)

 كيرع هول و هر مايو سيروا : ةعد + رسوم ةقابؤة حو را ةقانلا شل ١

 بدالان ري قأىتح جا بلقلا تاشنانلا هلال 8 بولا لوك يذلا ىجمش
 م 14 7

7 

 5 ئشلاّيشو بمعلا بدالاو ماسلا ىزالاو ةدقألا ملال + ا ءالاو ءاملغ مج لغلا |

 مدس نو 2 )27 هس

 حامثلاو مهو انالغ صرف شهب امهوحضو ريعشلاوٌزر' الل نمو هطاخ| مش همسي

 الاك ؟تقذام ىجهدالا امناهمالو اكلك اامقاغتو لك قياس ئامئات الو انامت ف اذابو

2-2 

 نا ىميحس و نيود قل سر لا اندم امياجاملااو اساملالو

 ىربنبالاق ناي نر ا ازفنب يشوش و 6-2 نع ببي وحلصصلا فو" مرج

 اننا ةراَد رقم ٠ يسنلا لهأ دنع قورعملاو لاق ماي ناييذنم 500 أ

 را ىبصلاممماو ىبصلا ىلعةنضانلاماقن ل 04 رشا اسةيعملا
 07 0 هوو 2 و

 ةطابخ هطاتن هيوث حشو جدلا قيقر جرش ورع بوو هتحرعتدقو 21

 لاق اهريغوبا 0 نمقمقرلا حم 8 ةطامختاءاس وزرغلا نيدسعا وبّتكلا ةدعابتم

 اسرف فصق لمقم نا

 و تامىس9) و مذوب مص ده و سو

 مما عر هلا لامُشلاةاَدع 5 كا 0

 لح رلاكه ثاك وهن د1 دعربسرفلاذهلوي يل قيقزلا لام ةلارسرمتلاو لخاديرب

 هتصصن كاذكو هنطخاداَن وثلا تصمت لاق طل مصنتملاو ليذلا هنحدمام كا ذونيكهلا

 (ميش) لبق سوماقلا ىفداز

 برعم تن ) فافاشاا)

 ) مرن :وربلاوهو كن اناش

 فسول هل د رتل دالسةدلب

 ها ثدنحلا ىبخشلا ىىدي نبا

 ريم

 ىناذكهكي رشمونأو هلو 3

 قىدلاو ةداملا هك ف

 (رطن) ةدامفسوماقلا

 ثزوب ىأ عا دس دوبأو

 ةدامفناسللارظناورفعح
 يعم مأ (رظن)

 ماوذبو حاصلا قوهلوقا"

 ه>رشو سوماقلا ةرابعزللا

 نار تاك( ىححش وم و)

 (ىرهوخلامهوو) رج نم

 نس سوسو لاق هنأ ثدح

 مشو بامأو)ةعاضق ند مرح

 نوكسو هعمل ءاحلن مق ةرازف نا

 طاغو) نابسذ نمئس( ملا

 (ىلاعت هنا هجر ىرهوخلا

 نب ميشو و لاق هنأ ثمح

 يىيعم ما“ دكر مطانةرازف 0



 عدوك

 خلباذاهلفسأ ىداولا رَسو ٌباودلا نمةدحاو ةسصُخ هلىذلا حرش“الا ىلارعالا نبا _لدرلا

 ىلعودحاوحرشامهلاقي برضلاحرششلاو هاجرت نانذاولا ناك ثدحح+ لاه هصستْمم

 هدسزا لاك رهسأريغصت اريسأ ولج زرت ةمئاوت راضى ادحاو حرش

 امهدح أ قران هونابهتشي نيئيشلل الثمبرضي كوشلار 2 نموظو» هرّص ترمس ىلعا طار عج

 انأ لاق رع نبق سول نعاكو رو هادم ىأهج شو اذه عب وه لاش ور ومالا ضب فهم

 نذل 3 ه

 لاقو هير مهر شالو كرم يأرالف «نزاسشي دحفو نسلا قد مىأ حاحا عب ص

 اهلتاجراشُم اهني ون ناكو ةمقاع ثيدحهنمو هلكشو همقرط نهكأ ًاهحرش موه نمل

 1 اا ا م م هع ع هع ع
 هلك كمون لا فداه ىأدجراشمو هجر شو اذه حرَشا ذه لاقي و نارقاوبارئاىا

 يسلءمص و سا مج

 اهموعاضاشمسا 2م را نم اح حرش ناداولا َناكث محب حاملا لوقو

 امنهرادلءاممموقلاع و نم أ ران م هراحرسمراصفرخ الابىداولا دل ثيحدارأ
 2 وم

 ولاحرش حرش دبس أ لملا فدسعونألاقو َُح ”وعتياعستانييداولا نعياصوعاضافتسا ثدح لضفللاناك هلوق

 الزئمالزندقموأ و وه ناكو نام عقل لملابس حصن ثدي لصملاناكل اق ارهسأ انآ ||| سوماقلاح رشةرابع لا
 ا 1 ذو

 | فرو اه يقل يف عل ميلعدقوأ عننا دالم وعسل نما هام لك عطقو 0 سا

 دل ةرقتحاودك د ارا نأ نامسقأ نادت بهذ حرس هللاش

 ناحرمشلاو ال-ةمسهذف اري أوجب لاق اهدي عفرعسلا ناهذركنأو مواهلك اف اروزح مةلرصتف

 ١ نار تانمن نفتح تزل كو نينقرفىأنيجرش مالا اذهيفاوصصأ لاقي هك 0 ا تانيف نفاخ 5 الااذهيفاوصصأ لاه تائقرفلا هنغال هركسفأ يش نامل[
 لذا لاك سيذهتللا كيرمشلا حر اّشلا ارعالا نبا بنك اذايَدَحوكدَبَو حرمت داو حرشو حيرشد ىذلا

 كصنوأ ىسدق جرش 03 ىدّتلا شهى 0 00 ا

 و2 00 رسما ريسشنت ليالا تلعح

 رسل ف ىف برضى د !لوه ب : رغلاربصّتلاو هلوهىذلا هداج الا نامل فرعف : اهفافذأب

 « رة يمشتا دورك نينشت متل دقن عملو راه خا رعسلا تاهذركنأ اوناكملا

 0 عال حس ورا هو 0 ا |]] رك دولاق ملا هبش أ لاقف
 تتتعلا مر رشلاو :اهتم سلاش اهيلعىىأة بجو رشاابيلع جب رشفةلك نع هلأسو رخاالا ||| 0. 1. >

 ١ 0 ع 0 و 0 1 ف يسمح 0 00 - 20 لثملاادهىف قيلاوملان ا

 قطعا لاقي مهسلا شي راسجب قزلي ىلا ةبقعلا < رشاانموهضعن صخو ةحرش هندحاو || انه انركه ذامفالخ
 عم عج أ - 1 || . 5 ّ .٠ اءاملايورع 7 || 6. كح ا هد 5 يعم ما

 بسودوبال هدح ادب ومس حرس هير. ص ى :ريعو لسع تحرم#ل مد و هسم هيكل ريس

 نى ام 5و 2 ا ع 8 يرش ىدنلا شههلوق( ؟)

 ا كلف مه 17 هني هفطتئ وه 5 ءأم الس :ففضصد |[ < .' ةءأو
 و 7 هدر ما ماه سد - 3 * | هسفو انهلصالا فاذكه
 ١ 58 ةفضح تأ نع هينامع رووطاننلا حراشلاو نيدملا شه(رحش) ةدامىف



 أ

 ىمستلا نمورعوأ ق اغلا لشمح م مجدل ىلا ىبشلا ناك سلا بقل تعا

 ىلدهلالاقو انوا ولاد هو نيتقلف وعلا نم هَوَشتَقلاَى رهو جررشلا

 هو هو م5 سا ع 2

 2-0 ماهيلاملا ى 0 #3 لماَرأتاذءاشجة جي رشو

 ه5 سوم

 م سول ةب رشلاو دعاسلازئتكي دي علا ةدشبدعالام + حرت ىظحت سوقلا عي

 هديسز الاف ع رمل ول رك 0 ا و قلق قشي ىذا دوعلاوهو جب شل نم

 لاقر لاق ةريثكو تناك را لق لئامم ىلع عمجت نا نم عمال هل عفن "الع وشب سل لوقاذهو

 ىو الا :اننيرلا ملا بيضقلا نمسا ةنهلإب ةييرشلا:[ و0 يضل

 لاف حيو رشوحارشو جارت رش عدجباو ةلوهسلا ار ارارخلا |نمءاملالبتنيكستلا حرم :رمدلاو

 ااصمفصب بن و ود دول

22 
 5 1 3 < عالقاٍباد[ف سن 3 3 3 اوم ب دسهدل

 28 وو 2< وده

 د باول حيورشلادْمدألا ما هفمصم يندد تدعي دسللافو

 ملسوهملع هللا ىلسصىب :اىلا 5 ةرخا ارش لوس راسا نمالحجر مصانع لا ثيدح فو

 ه 25-3

 لولا ىلارار-ا نم ءاملا ىرات 2 لا ىعمصالا رداع تسال د>اربب زانلاستف

 0 ثددحخلافو حاَرُش ًعهباو+صسشلم ىداولا حرت حرش اهدحاو

 اهل سن رمشلاو لوسلاىلا ةركلا ره ءاملال سس ةجرشلا حارتشلا كلن 1 نضل هءأم

 ةشرخلا ولا رار نم حرس ىلع راق ومازلت فانا دملال هنا ثد دخلا ىو

 0 وسو وثب
 ننال لبالاهن رشتقاهلع ءاملاب ضنا 5 ا طست مر فك ةرفح

 م صوم ام همم م2

 قلو لاّيح نمت مما 3 0 هىلعاهيداو صاننقس تدقس

 0 عم 2 -ك#

 زمر ل را عملا جنبا كك احرمش ىعستءافسلاّةر و

 وا عباص "الا ىهلدقو عباص" الانمب للطن ورثشلاو ةاعااة -

 ىذه مارس نبل خاذلا لا عوتصلاو قولا

 5 و مهسسو م د < وودم

 حيورمشلا هنود | فيلخ 95 بذا ناوأاهل تقلد
 م

 ةِمَصعلا حملا لدقو يخلد تالا بقت ىلعأ عصف والاوجرشلاو تلا

 نيتّصسلا ىدحانوكت نأ حرم مدلاو مكمل فو ةيادلا فب نقل نيش'الاو ردلا يالا
 ٠ ما #هس :

 كلذكوجرشلانب حرُشأ ةناد ةددحاو َة ةيصس الاه نوكالنأ اوهلءقو ىرخ "الا نموظعأ



 ةدامىف ىرهوملا ا

 هرطتافءاصوخهبو دعت(اخر)
 يعم مأ

 . حرش مل افرح #« نيشلالصف 1

 مو <89 ع

 0 را ”الاثيدح ىفو اهتدديسف الغ رشوابيسرتم :انايتع شوت رنا تطور ًاديزوبأ

 د

 وم

 يش احب فاذا جر كوتا ترم الاقي ايست آفة فوم بانتَحذأ

 حرشوح رشد قذف ضءجملا هع انو ضهبللا سحر ىرعلا هو

 ءءء سلالم

 نالاقو :ىش لكم ناغلت نانو واناجحرم كو ماسلا ب بصق نم د هريشلاو

 رمحأ امهدح أن اح رسولا ىرن نطل لاقنو ضاسلاوداولاريغت ا انلتْحامه ىارعالا

 اطقلاةفصفلاقو رجأوأض سأرخ الاو
 , م هو 7 5

 نووحبو كرش م 33 برش ار دا

- 

 ١" هَ 2

 هيما هلو عطول #4 م ملا 1

 تأن ايبا رم تاح دا تا ا و ريطاغمفصنو مي نيفصن

2 2 

 رفعي ندوس ”الالافو* 7 لا ىف

 ه2

 داورالاودشلا نيب مشي رمش #3 هرْضحلدملا بول انلىوُشي

 - - 2 ا

 2س 0 0 س 9 هس
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 اسرق فصن سد ودو لاق

 مع «ت 6 ُّ ادع ص © رس دي دن 2000

 عال اهيفحوُن ون :ىهفى لأن 5 اهل حرفه ح يضل مد

 ىتلا سرغلا هذ د ىلع للارم كيانل هم الخادتىأ مصشلاريعللا حْرَتو ممشاه 0

 وهوه ق تس ىفاه 7 ذمدقت

 و موس دك د هس و 1 5 9 هج

 2 هور ىهةةلاحرلاَقلَح #3 هير عطش“ اصوخدي و ءغت
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 اهيفح وثن ره ارتت مهشلاقلاو معللاو ىصشلا ند نانو هبقلعجا وجل ح. رس ىعمو

 ىهنملدب عّبصالا او اهمدثو اهل ةرثكل ل_ثدااهجلف هعضادجا لسخدأوا ىأعّسصالا

 ةرئاغلاءاصوختاو اد_ُفاهتبرضدإ_ثو ةرخآتمعصالاباهرشسفاملةمّدقتماهرعشأ ناو

 رمشلاو عرشت ع رو دواخ نملمعيحرستلاحرلاو يزيل ةلاحزلا قلحو نبعلا
 دوعلا

 2و

 ماابي اا ررماعرالوب 9و 0 هال يول

 8-5 م 2 ٌ

 .س «

 ديو 1



 14 حرش م1 فرح د نيشلا لصف

 هب م ش م

 "هوا يونباوناهلذ 3ك د ةفولت لك ءاجوعلا عشت

 هانعملافو ككذ 211 راذكه لاف ٌتحشقَتب رشف هسنقان ع 2 ةرباح ثددحىفو

 هريغو هب رغف يباطخلاها ورىذلاولاك ريساااهتعطقاذاةزافملا تيت نمي زلات دل

 نمو لولا هيد نيبامتقر ها تاعدم فش حلا وةملص افلا نأ ىلع شف

 ءا اوهلا جالا يملا ةره لسور مد مف اذكى رخأت وس وا داليا

 راما تاوصأض ميول غلا توم مشلاب كتاوت (يصت ( مهن يحدلا لبقو

 تاسيو عمم لاغسشل لاق و عاب كايرو لغبلا توصوههدي سنا لافو

 2 ةاصتواجاصْشو اميصت يصشو يب و تملا 7 صم ناسنالاريعُتسااعرو 3

 ةمرلاودلاك يصاتاو رهو

 ع - ولا ةبايصنمّلبك 7 اهنتاكفار ابا ا

 لاه هدا ونال يراد .ركراحلا يتسم ووصْلل شل و

 لخدةنأر را ةقث ةثىلع هن تسلو لاك 0 ىحدقاملعت ىرأو هدم نبا

 تقلا جات لكي ضيقا م وص نوم :ضفخا لاقف اناصاصاق ىأر ةدمهسملا

 و و :اناىلاعت هاوقب ضير دما يتاراجلاو هرهوتوس |

 بارغلاو اين صن لغنلا يستهل يافا يتلا حصتلاوعو ريجلا

 ريثك اص” بارغو بمن لبق هسأردما ذافهن وص عسخ رت ىارقلا مصنلبقو اناس ين

 غارلالوقولاك هدسنبالوقاذه انركذىتلاعاوالاراس تاتا

 جاصش مبدل ع و ركاعد عاد #* 5 2 ”للاهسطأ

 لوقدسمو راع اكتد دوملادارأ اامناو ىرج وره اكو هانا بوسنع سلوى ىباعّتدا ارآامتا

 ةفص م ىبشحول ارامجلا حالا َِص لاو لايق عراودنآسنالابر ا ها رخالا

 دسللاق حاضت جشم ئنحولراجلا ىرهوملا ةملاع

 لمْرودعباذا نطملا ىدسأل ف ٌقسلدم ا

 4 رافق مهل نما هالك حلا ابين علا فو هدسن الاف

 ءابلشاوةسعلا ويضل قرش لاو مهقاذاحيرّشو انصح نم نهماذا رش حارعالا نبا

 اهحارشأ نيبلخادو ضي فلها ضس وت دالهجس لال اللا كلذوهفو

 ١2 برعلاثاسل 6



 ري 0 مهبافرع « نيشلالضف ا 1

 اركحصاة-ثم-هللاق شتا ىهو ةعضابلا وهيمذت ىلا ىهو ةَتماّدلاو هس الودلحلا 0 ٠

 ضصاصق| هيف سدا ل 0 0-5 تءطع فعلا نيد واهس قى <]| ىشو اعملو حاهُم سه هد_هف هلو

 هلعاف طقف ةعب رآروك ذملا
 هسماخلا زسانلا لق نم طقس

 206 درو يلوم سن
 اا هل_ةنملاو لبالا نمرمشع اهيفوهرسكست ىأمظعلا شبت بلا ىهو ةعساهلا ”ةلممملا نيعلابدعمادلا ىشو

 ىوح ةشل ا تعمد نم

 امكح ةعمادىهفاهمد

 ىبعم مأ حامصملا ىف

 مث' لبالا نم « راع ارعر لضتالا هلت ىتلا ىصوُةصْصوُللاو ةموكح ا مف ستورّدتم شرأالو

 1 نا الس همم 3 0 / 1
 ىنبلأ ىهو هم الا لاقب وةموماملا مث لبالا نمةريشع ست اهيفو عضومىلا عضوم نم معلا

 اهفو غامدلا غلمت ثلا ىهوُدعمادلاو ةيدلا ثاثاعفو ةقمقر ةدلحالا غامدلا ند واهس قسال

 : 7 0 7 رو ىو و تي هت 7 4 1 ع

 اهعجو مسا 3 ماسر طورت الك لازاوجزوا قدرك رشا ةضقلاو هيدلا ثلباضن أ

 1 دا م د نر ف ملا فلا
 ديز كأن ع عجلاى ل "موق ند 0-0 2 سمسا م اهتدحتب وه حل هدو جات

 لاق ةياعكفصمئعشادول يم ا *لاو
 ب و و سوم وم 1 0 ا

 ءا: اهلا راس سعوا دش #24 هلاَذقءاوسامأ صو

 ساس م62 وى 2 ى و حماك

 ظ هرعش صاصق ىلعو هرعّش صاصق شو ار و صلو حو متو

 ةطقلاو نب قناع اذا يشل منا لجرو وج 21 تعنلاو نيِحبا هكتار ارث أيِصّتلاو

 سأرواعينأ جلا هلاوأ ] نارارع الاتلا اضع مشع عكار هس ناكو

 كافوأ صم عر أثي دح فو نارلاىفالا شل نوكمالو لج .راّنَم ًارهشتاكب :رضلانئثلا

 نم ريغ ف لمعتسا ع هقشتو همفهح 20 رضنت نو هو لصالا ىف ةسصاخسأرلا ىف ملا

 لإ لاقو ملام رمملاو جلا نُمَدرملا ىهوةصت عجب حاصلا ردؤثيدحلافو ءاضعالا
 س02 موس

 هلق واربع فصب رضر

 ”انرلااهن وألا ىو 5 ىو هوزعامالا ميش

 فو اهجزماصساهصْمَي واهي ملازما تو اح ىعسيدنولاو زعامالا نتالاوولعي ىأ

 ابنةىع مشب ناك: ل اشم اهو لفدلا لتمتتاُو اوسر يندر اج ثيدح

 يو واك م هنم مشأىأ

 سو تطاخبو تج لص ىأ «ةسد ام نم مش ىذب تع نعكلوقهفمو 0 َر

 ةنيفسلاتصشو درسا زاناكتللا ارب ٌضرالا ميشو اهعطق اصماهصُتي ةزامملا

 0 جاد عال 000 هتقشو هتقرخرهلا

 رعاشلال اق ا معطقةزاغملا تدب « حاضر هلا ىفديتوح نطقه



0 
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 11/ يح ميلا رح #2 نيشلاو ْنيَسلا لصف

 7 م ه سومو دن
 نيطلانءحالعيوسلاو ينال خلا ذابوتلا ا وأ ع وسلا تسارع *

 لدقو طيلغلا مطضلا نسلط حاسلا و عض دو لا و ىدلا كئاخلا هيلي وربط

 رعاشلالوق ]وو رضخ أن اسلط وهىلقو كاذكمسني ر :وةملانا .ط.طلاوه

 217 و و 1 0 4 0 وم هم

 اهروعو نونعلا تا دك ءاوس 3 هءالنظ ىقسانلا لوقت لو
 تن 2-0 2م

 م - 8 و اا ا 0
 اهروببك ةساسو انباع و د هد مدص+ع انوس هيفانلا اك

 اولاه ام اهروسك ةريجسا بلاغ ) دوم لاح لاك ةمسلا قوس فل + ريص نال نيعسالاوتعئاسمنا
 ىكدو ىو َء < 9, رس سحب

 م رملاسا | ريغصت و َْل 1 ىعم ناك املار ان :هو-ناكنا اوزان هنمص ري 0 ار ع

 م 2 -

 ضر سايغزبأث يح وياسله داو دولا ةسلاطل اصلا فا ءالا نبا نايس عجلاو

 نامهسلا نم نوكي ام سنالقلا نم بركسا ىف سدلي ناك سو هملع هللا لص بنل ناامسنعدلا

 سنالقلان كك لذك مسنيَِوقملاناسابطلا ليقو ىضخالا ناسا.طلاوعو جاسم رمل

 هنمو ءاملا نعاهلعح نم وهنمو واولا نعةبلقنمهفنل لع نممهئمو اهءون ندوأ اهتملمعت
 و 5-5 2 3 2 م 5 2

 د و

 52 -قو نشا هياورفقو نال

 دنهلا٠ نملك نعش ماسلا ا ا نمبر شوهوتةججاسب ف ورعلاوةاودف

 4 0 د دلا نمارتلا ل انحت ١فرو هلواض رعوالوط ب هذنوا دب ملظعي رت حاتلاو ةحاضا

 2 ن1
 وع

 ةمعو ةقرعمزوطلا ق قرو ةحتاراكاشُتة بط ةكئارداور املا نمت هنهةقرو لحرلا ىطغ

 و 0 اد مع

 نم تدطلاك عبرا عبرا متلاوسارا سل ةفينحوب أ ءاكح

 هنو ةرلاق لمح 5 و مابين قطبا 2

 ص ع س ةع 2

 ةريظحلا حابسلا ةفينحوأ (عزرفافاو 3 عضوفح ا «حاو اوس نم ءارخ ةوغر قف

 وهو حيتلاسْكَرَس لاَ 2 مركل الفا جسدقو تاتندلاومركلا لوح لعجتر صشلا نم

 نع ةيلقنمهفاٌ لع نملوق ةىلعناسلطلا حيا. اورو اوتلارهطئاس ميسي نأ

 معأهللاو ءاملا

 : ارو لاك ةملَدهانب :بلاىلاعلا تالا 6 0 ((ةهملانيشلا لصف )

 ير هام ا عر ْبالقاوالو

- 

 رست ى لا ىو صراخ شع ىهو سأرلا حاضت اوشا 2 يم“ ) هدراذا هصشأو

 فصلا لوضفأ )0

 هاش وماقلا3ق ةو(حأش)

 لاق هنأ عنك ىهالا

 ها هاش ب والقمح نك اميل

 نعباوملاهنمدخؤيو

 عم هأ ه]فاؤملا لامها



 جوس ١ مطافرح## نيسلالصف 1
 مص رو

 3 جراد لكلا اهوشحواهموع د

 يزهو لبا فيزعةاكح عي ابراز جيله لاك و راغصلا حراضملاوحيرادخلا
 موس سمس سس دك مسه دك

 ايهم افا- تح .و يهمس ليحو# ملا زهلا سواغللاو ريطلا«هلوقدنمو باثذلا ن م عارم ,مسلا

 ئحارلا لاف عال لدعم رواد يسن لاقبار هلا

 ه مى مح - نس

 روف يحلم 2# 0

 نبل دس ءوأ 0 يس معلا نيللا ع نمسا
 0 و مّ

 داو لاق صولا فن لاو يا ةيزحا عاف قلبقو مالاو ا

 ماطاهو يهامتنم * روصق لوقت تربدأ اذاو
 زكانناورآ دارا فج رسل ناشد رمأحاتسلا هديسنبا اعلا مسلا ىنارعالا نبا © و دو

 ايدام 0 جهس 0 حصفأنيسسلاو هّمصصىفةغل نازيملاةححسو ا” اس نابل ووقلا آيل مم قتل امك اوم
 جهلا لاطفاهانعسهسدقو * حرش ىلتغتاها رتمدك زحارلالاف امتاد

 لسقو هتف اًجهَس حسا كرات يسهسو اهناريطفا ميْوُداباَمعلا ج ويلا
 000-2 ريع ه2 سد

 ىدسالاروظنملاك اهو ترشق رالي جهسفد لك

 يملا جابزلا فانه #2 جمل مالرادلا فرت له

 و وص 2 تس روع

 جيس جدو اديدشارو ص تره مل شو تدينساوا اذان دوش تيهاعسهس مب نإ تييبو
 سد و 214 9س ا ل اخ 4 7”

 ةدعس ب ضعبل بوقعي دشنأ ةديدشح و وبسو حي وبهسو هححعمسو

 ه 27وص هه يوم <82

 واسعد لك العتب 03 وعلا تارادتيبى اسراذا

 يسدد هدم نا مىوزت 0 2ع و

 مارا م ناماذاهرغاش لا لاف رلارمم يهسملاو هتقصم بطلا تحمس ىرهوملا

 نمة فات بورض يهاسآلاو ىهاسألا ديبعوأ لطابو قح لكفقلطن .ىذلا بهملاورعوأ

 »لا ا لك ودوم د هو ىاعو

 حوبرمسسو كلوهيس دو مو يهسم بيطخ ىرهزالا وعلا ريسبلا

 07 هوم قم 5و هو 8 3

 لدبح وهيسو سيسمح نا بوقعي معزو ع رلا ص يهسلاو مل تلا ىلاعر جيس كومو

 لاق هاحو نهذاَحوس حاس ,(عمس) كلوهسو كبمسس فاك ند

 غوص مى و واتن "م 0

 فاضقريعغنوفحس موقلان ها ةاصعُح وستامفاسعأ و
 منه <

 ا دشنأو أدب :ورارسراساذااناجوسواما وسو يوسي وسي باسلارعالا نبا



 جيس ملا فرخ *« نيسلالصف

 50 م م ما 3 5 تم 5

 تاره ثالث حالنا حار سا ا رع اوجروسلا (حرم) اهايده لع ترحدارأ

 م م 5و 0“

 حبارشاةب امج مول روسلا هديس ا «اح روسلا رع حار مو# حادعلال ١و برعم ىسراق

 لاقيو نيشلا فرحفف هرك ذلسو تارغشالت و جرحا هلو ا موه لبكو

 نيلد_:هجلاق حرامسلا هعجيو ضرالا نم ىو:سملاّجرمسلا بيذهتلا هطغأى أد رفم

 جاوحلارع * مندل * * ملا هل رواغللاو ريطلا * جرامسلا س املا نعد 9

 ناو وأخ انما ا (ي- الذل مشا وسو ا ذل لان( جمعت

 نيللاوهثنللا لاو امسداؤا_-ناك اذا َُس يسهمسللا نلل لاقي ءارفلا مسدوأ حم

 تلفتا مسد نيللي جيس يبا جاو مطب ل ىذا اوهلقو مطلا بيلا وهم وضعي لاو لَمْ

 ربع فون جحسدبسابا ماللاوتاهلاةدا مسا همَسلا كلذكو معطلا

 ىو مو اة م

 نمدمعحالعمو ىلع هملك ع نم دجأ لو لاك ةقنح ىلأ نعحترلا نسل الهس

 ئخارلا لاق 0 ا 0 3 و ىراصتلادامعأ ||
 ةماعا# م

 ه9

 ايلات كلل ٠ امال ىنلا طبول :
 ا

 لاق دول نتا ةالوكوا آلا يهمدقوديدشلالتفلا سهما ( جمس

 ص وعل © ص فد م7 هس

 ل الاب هلثلق 5 ايهما فلح م فاح
 سم 6 دم - هس

 ه* روش

 لفرط تدلون راع اولا ةقضخ ةحهمسْن ع غارك ل اقو ةدردش ةيسهمس نيع و

 2 مح

 ىو هدم هس مه م ”«”وس

 جهعسنلو ايهما قناه درو لاقل هلا يسهعسلاو هيفيذك مالكلا يسهعتو

 ْ وى وم يو سوما لل ل
 لاق عشوم ياام م عج رو "هلم ةعسأو يهمس صراو مدف

 ه 83ه

 جواس دل العر 05 خوفا تاراد ناب ىلا ٌرادا
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 مهامسوأ طلخا نعنع نه * نوجا لابجو م ٌتءاحءاجوه

 مو ثدلفراض ريغ اق سفن قحام لب الا ثانلأ نم .بهمسلا 0-3 اهل : ذاهماعت وار أر

 ىمصدالا نرعلا هس ٌرعف فاس ماب رانا كلل ةريزج ميهاعتو ايطدسا»

 داك نيرع ك 2

 نايمهلدشنأو نبل يسهمسأم

 5ع و للدم

 ادا اره اهفاوحأ نهحير 23 احجي ره ا رواجمار

 اَكاَضطلاهسمدعو اح 23 ارا ناجل الان ود

 ىدلا جا وحلا رعمهلوق

 رقم 0 8 ع قعد

 ما عملا مص ورعشأا

 معويوعت

 اهيفسل خلاد_كأوهلوق

 رطتقسوهفانهالدهاش
 اهّضعب مدقتا# ١ درغمو

 قامو هداومىفا ارمسسفم

 ىسبعم هأ قايلا



 ظ
 يمس م11 ىرح 5 نيسلا لصف ا؟غ

 هك

ٌّ 25 

 هتيم تل "جلا ىرعزالا لاف 7 يروم رلاو طيقلا فرضخ لازال ىذلا ضحلا

 م 2 هممت 2:

 رهن ل1 الوناع 2 رلافرض> ان وكي وةدحدما رطأ فرع هلوناعبقلا

 وحل 00 لب ارا رتجاسلالو نجلا

 د 0ع ع كرا ةهنانمتا 0و ع بارتونأ

 جالو مالَسةَددالاصنلا لاقي بيذبتلا 1ع م( لاوطلاُبذلا الملا ىابرلا ف

 سر )نم

 هسق ايد 0 ع 2( ليوطلا يأس بلا (جملس)

 ىو - و 4 3 0 عض 12

 لادم يبن 2 2 ىرهغوخشلا اعح ١ 9 و مل ج نت 0 4 0 2 8 هسولعجاذا يمس كو هب 1 هين هدد دام
 اخ - 2 . 2 3 5 "َ 5

 | ل حش عيتومذ 0 نشخوهف نش لثم عمو مكدوهف مد

 يسم سم و

 ملا و يعسل ا هديس نبا عقىأ يعن نموه | عدس ليديِدجنمةَحراج لكى ٌتاعهيلعهلل

 الذ د ودون لاك ةلذهةرخالا هدد المال ىذلا

 جيتس نوُالِملَخ 3 لدينا بح كرا

 هنكالو يسن ماففتشس ءلرعس وسسلاق هدنعريخال ىذلا بي و ود يأتي فانه يتلق

 2 9317 ا صم عور س سمو سمو سا و

 ةح - و وةحامم 8 و يامن و ءاحمحس ون روج و ماض لثمحامم عملا و رضتلاك

 - 25 2 سمع 7
 000 ا للا لوا فاست ىنانعلل | نعرسكل يَ

 ييمسلا كاذكو م ملا يبا مس سلا نيالا .هسأا 9 ييعسلا و حجيرلاثييحللا ري 1 معطال

 ”ل_هوطلانات لا جوس اوال - (( يمس ]) نسبا ا
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 - عم لق نسا

 ميلا فرح د نيسلا لصف

 دم هرم

 ؛وط جينس( جفرس ) 1 ءاجرالا ةد._يعب ةعسساو 1 ا ود“

 فرحا ديدشتب ىساسهلا,قطموهو فينا ميلظلا من مقتبل (عخفم) ع رك 6 ند و

 كحل هتعرسميلظلا ءاعمان موهىمقو ركذلا ملطلا لدقو هنمثلاثلا

 مان حس ل

 ةصقسى الاول دوطلا لمقو 2 رسلا مش -لاو دوسأ هندإو ىأ « اصتساهتسان هيت عاج

 ه أ اوعبميةبو : ىي> نب ةءاع اسلاف

 صدم 7 وص تدع معاقن ص معو دم 9

 بأن سوتاهناك ةيهفس 23 د لاو نم ىلا ءاسئيف

 نونلا نأو ب ية نم هنأ ' عموم سبه ؤجابالات د ناننتالاريئكرئاطوهثدللا

 شاكيرا يع ارد لس مناك هيف دج يعلم ةدئارودشتلا
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 ماك اكس #2 جر هاو ةرايركب بأ

 رح ”الالوقو عر

 ىلا ارعالا نيادشنأ

 اهلافقدصلاج هاعّسباف 5 ابوح نم ماعلا دق 5 امنا

 م وو # هس

 3 اجرعهالواشير هطعتال #3 امنشسو انفال لكو

 مم 5س

 نالف يش مهلاوأ عجوسلاف ا نم عروى يمس انو هَدفتلا لكلا

 ليل 1 هلك ئأدعتلا نالغل

 < ت وص

 اهفساملاط فاخأ ىلا 95 املااماهَبَل تحد 0

 ريغصءاناديدْستلاَو ءارلاو فاكااونيسا | ضن ىب مدح كس ىف لك 1 االثيدحلاىف 2

 (جن) اهرضي وكلا فعضوامنك وة سسراف ىو مدألا نمرليلقلا ئشلا هبق لكي

 اهعلب ىأدَمقل الم هل ذكر فجل العرتهطرلا مسواضي انام سو اكس همس رسكلابمانعطلا لس

 د_خالالمقو نال ءاضقلاو ناس لك الا برعلا لاثمأ ندو عيرسلا لكألا ناسا لمقو

 اذافهلك أنيدلا ل -رلاذخأ اذاىأد رب ثا هركن ودخأب نب حمل وأ: ناملءاضقلاو ناس

 هتكرتلاقو قايعللا نعد ههنا لا 8 م حأ بءاولهقحنب اساس
 ع وو يام 5 185 تمس

 هذنادأم .رلان هم ايقاف ىأ أ هنالس ليلتي و هيرش ف 7 ى ًاهملستا :ودستلا مرتب
 مم 1

 بايلا اهتم م قيسل ىو ءلاةجاسلا لاقي و لا ولالا هموةلح ىف ى هنا. سيف
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 ل هي نصا لرجال ا 00 ةصللا

 | (منس) ل

 هع

 سوم اقلاىف دا (©)
 (عيتلا وراها ةدرلا

 هع سلا + نم ىوس# 53

 فورغمءاودوءاسفم سفلاك

 عفن نوقلسلاءىعسادقو أ
 حراشلال اه تاحارلاىف

 حادشم ماندو حلاو
 ءابالا ( ةعهرسلا) ها

 ديدشلا ىلافلاو عانممالاو

 )م معلا | رس لج هبمو
 ني: فق نوكسف مضي

 الأم ىطعد 0 وطو

 او رح < اللورخ 2

 لعافلا مسأةغيصا( ى طعملا

 لاتعد 00 هيقوهف)

 قد ةدرطلا نمأ دقت بسق)

 دا ارملا(غ فلا ةصقسأا هل ءفو

 0 قوقل لكلا
 ىتلاردنصملاىًاردصملا

 ةيفسلاو هو] عفهنمىئدب
 ينس ثأام) ىنحم ها

 ىأ) هكرحم (ميرلاهده
 حا دمفسالا#اهم وهةدش

 صاص)لادامروهرسكلاب

 تحت ميغسلا»«كن الا و
 هنكححص ها لدوطلا

 ميري خصم

 لصالاباذك اجيربمتالو( :)
 اجزهمثالو هلعلو طبضلا اذهب
 هدروأو ءارلاو نونلا مب
 ايرجالو تيؤف سلا
 يدعم مأ ررخ

 هلا تذخ أدق هلوق (6)
 عضوم ريغ ىفلصالاب اذك

 ءىينصم هأ



 امكحهاضأرسكل اوىأ

 حابصملا نءالةن هانطيض

 ىيعم ىأ

 و سد 372 2- 8 ّ 3 -

 8 ةحا ارسلا هتفرحو اهعئاصو عورتا قامارتلاو حب رسلا اهيل عضوا اس |

 ار 0 ةنلالص ا

 ثح تاناثقو لسفلاا مف قاد رمسملا و حب حرس عجل و لمللابح يهل ناار هاءلاحامصملا

 ةرسملاو رابنلاحبا رس سمشلاو ةحرسملا اهيلع لعجح ىتلا ااه حرمسملاَو انارتنإ |حيارمسلا

 نيغبرالانأدارأل.ق ةنلالهأب اًرسرعثيدحلا فو نهدلاوهلَسفلا اهيف عضوي ىتلا فلا

 سانللاورهظو همالساباودتشا مهنالحارسلاكمهنم اهفرعو ةنلبا لهأ نم مهاكرمعب وت نبذل
 حار ,مسلا و ىئاملاىدتبيحارسلاءوضن هنأ كنفئاخ نيفتخاوناك ا اورولنإو

 0 ارسسوهنذارهقلا ىلا ابعادو لجوزعدلوقو اماهواح ارم انلعتسو لئزعتلا فو. سوشلا

 '”0 فدهلاو روهظلاوروثلا ف رعشلا لغو ا هئاتسي غلا حارسلا لمدير باتا

 ىنعملااب انو ىأحاجرلا لاق اريماجارسوىلا عت هلوق يذلا هبنتلا لع نمُوملا

 ىعم ىلعانوصتماجارم ءوناكت شن اون هرينم بات | ذو ىأرينمحبارم هادرانعاسالا تدر

 || اعمق لصوت فجارس تا ىرهزالا لاق اناباك املا وهللاىلا ابعاد

 نيدحو هدقوأارمسلاحجرسأو كاف هن ىدستميحيأ ريم هناك اداههانعمنوكم و انيس

 دك فلعل ن نع عبارم ملاك مضاو حراس

  جراس نيج ت ا دعاه « رلباعملا ىلعسكاةنسل « عساوعلا نمءاَض با
 هل .- 3

 ل 2 اهقسو 2 7 سوه < جاع تم مص وست سد ني

 نساللاهبئعلاق 37 اهحرتسم انس هو اجحافو #3 لاك هعسح ىاهع موه هحوملنا حرسو

 نس هم م مص و سس 2

 ىعررسلا فيسلابهدادةماو هفنأ هبشدريغلاقو اطسولاحرسسم سف هنأ هيلو ةدسهملاو

 00 ا ٌزئئشلا حرس تاج رسلا»فرعتىتلا فويسلا ندهبرضوهو

 5 2 2 هم درا ل © زج 2-٠ م21 ع رع

 ىذااباذكلا اوهلمقو باذك ا سحارسل زد ه|-عاجرسهجرسي ب دكلا ح رسو

 ق0 ءد ع 2299-2 وهص
 نالفما لكب :لاشو حيرسدقو ارسل بولا ةيفدرغب هدو احن أن مهكر دك د هرب !|قدسص ال

 0 0 ىدوعءعده «و م مةةه2 م م

 همشسو هبلاةيومٌةمم رسلا فويسسلاو فورسعم نبق رمسو ةسجورساباهيلع رست

 م هو © هس

 مانام * احرسم انيس ىصواحافو # حاولا

 وم 2 هم

 ةعسطااو قالا ةجوجرسلاو هصح رسل و تاكل 7 ناس وه ةغينحوأ لاق لحر
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 هناديزوأ ىلا لاا اك دق ىأ هتجوحجرسو هت نم مركلا لاقي ةةررطلاو

 لءقموقلاقالخأتودسا اذا ىمدالا ةعسطلامب ركىأة صج رثسلاوةجوحرسلا عركل

 روع 5 >2 7 5و

 ليل انف ئاكو ش نهج ثيدح ف (جعرس)) سون رهوةدحاوةجوجر مس ىلع مسه



 151  حبرس 2 مهطافرح « نيسلالصف

 4 7 عج 2 عقب م جدع يس 2 ا عل يا

 نا ميهسلاو رشقناف هنرشق ىآ ميحناف هدلد- تيحمو ةراكلاددش يعستف هحبحسو دلحلا

 يصسلاو ب و يعم ولا ليقرفاخلا بصيام اليلق ًايشدنم رشق ىأ جشم ءلاعوشلا نيصي
 ص ص حد دى ب همه هم

 3 0 0-0-5 ههجو ص ئهباصألاقبو للعالا داك ارم ثمنا ذهن سجون نطل طاح
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 بد : ودون أل اق هرذقفلاس ميصتحوضس وهاي ش لاو 5

 و دل هى مح 4

 مصدق شارح نيالا ن رف وق ”اكلالكلا دعب اهبءاخ

 س ومد ا
 نمرو كلذكاصشمةقانو يسواتلي الذاعر شقي ىأ هفنج ضرال يَ 7 اهمريسعل و

 ©« مع س قم 2 اص دك 5

 32 اصمنامز سماهر ةام# الخ فصب ىالكلا ساعوبأ لاق ؟ يت * لكر شقي اتوا 0

 يروم رد هي دعو س 7 20

 نطملا قءادرصتسلاو دك راك هرشق| يكس بحسم دا |ميصسو

 22ه ةس و صوص ام سم

 |معس دعس هحعمو سأ ١ رذ ةىلءانسلاح رسل هح راسم طشملابور عيش ريصسو هتمرشأف

 8< و مو يعمد ت- م مع 20

 مد ضضصضعمهى 6307 شحدولا ارجس ىلع بلغدةوهيفرثأف هضع هجيصمو 2

 مدكلا ميصتلاو اهلعر رجا مداكتران“آ | جانملاو ٌصاَصعلا اصلا اهنيتلاو

 ةغيانلا لاك حسو مالا و دّشلا نود باودلاى رس نم ريح مدل
 و 9_ ه عك

 نوُدَشحاص م حزما تاذب « عابراهبرشضةيعابز
 عت م هس قو

 مدا ص لاق عرس ضيم ريخلاةو ٍ

 و سوهو و ص وم تم 27 ىو< س هو

 ا ا 3 قا دقورهد عار !ىلع

 ىارعالا نبادشنأ فلا كلذكو كاف اخر : 5 عيان 5 |يصسو

 0 3 اامحاصْن يحل
 ب

 س تم نت د ص هوم و

 تامر هلو #2 اماَسواصق تب ارذاو

 ديشلاو ل.طامالا لو وقنو دكا نست حدسلا 6 مع وسو

 َمباَدَسلشواَو قلو بدكم ىأ حدس و اج دس حدسدقو اجد ست سعال واقأ اان

 ةيورلاف ا نمكيذ كب هتةدسَبال ىذلا باذكلاوهلإقو بتاذك
 10-00 سوو -و ْ

 عفلاشَحداس وجدا (عنس) هنط ىشلان حدس و حاتسف ل ناطمش#

 عطاق ناهربب سلاف مالكلا لهأ اهلممت ب انقاةع رع غافلا سرا ةغلابربغ

 ل تعفدداس اهلصأ نوكت نأ ىسعوثاهرعلاو مالك اريغ ف لم عسي دقو
 « هع 8 53

 4 عدس رمساو حورس -عجللاو فورعمتبادلا لري رسلا (( حرس ]) برعملا مالكلا نموريظتف ا

 (ث برعلاناسل 13 )



 نيطلا.ةيلطملا ةردمملاو طسلا
 سوماقلا ىدكحت هأ

 ص

 مدسلللا

 عم ملا فرح د# نيسلا لصق |« ٠

 ىورؤلا هلا فرعأو هو مص هنأ دقت دقو حاصسلاكقيذملاةصسلا دا نم مكحارأدقءتلا
 2 2 7 7 8-3 س ىو 8

 لدةءمىأ مسه.ةنحلارام ثردحلاىفو دربلاور كان يي لدتعملاءاوهلا ممسحسل <.بلاو نيس رغلاق
 ١ 5 6 2 3 0 . 0 3-0 5. ضاظ 1 ا

 رونلاكهروردقن ا لدقو سالو هيفةلظالاولافو مسعم هنا لظهباوزفو رقالو همضرحال

 5 ىو ة 57 5 5 . ٠

 | 1 اايرطمتلا عواطرلارمقلا ىاط رام يبارعالا نبا سمْدلا عواطور حفلا نيب ىذلا

 خلي ليلا تقود س مشلا بورُع نمو ه ةرحاهلاو رجلا للاسقي راد لاوزلا نمو لاف
 ه وممن يس وس 2

 ثددح ىو رقالوذؤمزحال نقسم ب واع بط لدتعمءاوه لك سال اوُتملاو فدسلا

 جيلم لوقو ةلدثءمءا وهلا دما عض عم جسصسلا اه اوهو سادعنا

 ماسلا كلا اهقراعموُهع ذم ةريفقم ل !لوأل بصق لك
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 د س © ص صات تير

 هلوقنم هروسسهدشنأ|مدريظنو عساس لعام هريس جب ادحا

 ضرالا ىهلمقو ةلصالو بت راو ف فيِراّصلاذاقْتيهاردلا ُق 35

 اكمل

 ركل ةزاح نب ثرح ا لاك ةعساولا

 رعب مانا احسدس « يذم لك الولاد َقاط
 4 0 558 وو مسس8»© نس

 0 انااا 23 رلجرريغتنكوتيدنها ىلا

 لا عرعلاو مه 1 ل نخسر يره ملاسخلا اذهان ااه "لير أ /لوقب

 لا لعد وقلا ةهلبجرلاو عفتراو ضرالا ؛ نبال قول مي واداز ةماقالاءوشلا

 ىو جاب هذ هلاقف نيدصملا نيداوب هنأ ثددملافو مزالم كدسو

 وموسو و

 | تينا يس و ”ةلوشالو ةيلصب تسل ضرالا ىهو عستمم عجج ى ىفمال_ىلا هملع

 9 ص سا عود 2

 م ا ١ عطانا 7 ااذا سحور عوب أ ةبم طلاس ىلا يه لاو أ د ا ا مهي 4 أ 55 1-5 هه

 هدام جاذةس 2 قص و سوس

 تارق احول اق اًهصست ىأ» ايهم هتبلي ىَران اج ةيؤر لاك هش دخ هرمون هريس
 هم 0

 اذهلاَمف هنملب تلق هليل اقف 5 ايهم هيلي ىَرئانأَح 5 جحراهعلا ةممج ىف ىعمصالا ىلع

 تاقنوك الاذه لاق ىراصنالاديزانأ ع أدم ور ف قلق نم هعمس نم هي نرخ أت لقف نوكمال

 ل >2

 82 ؟ءو

 س سل تسرع تو 2 ا

 لاق 0 رم اا دقف 3 تاقف هعفد. نأ دارأ هن "كفى دس

 سا 0 5 <

 يعن موهو سس يلا اردد مك سم لعش ايده ست 2 هسملب ىرئدارأ هن ”اكىرهزالا



 8[١1 يع مما فرح د نيسلا لصف

 اسراودلاو ٌنْعلا هتمىدل *« احاس ضرابلفلا قلول .ناممهلاق مياسلا ره -ءو هنن ضح 2 هلو ٠ سور 0
 - - 7 لال ا -

 نا زوكماهلك ةد. قا اهذهل.خدنالل#خدلاةبوستلريسكفاكتاس اممهدارأامناو : .٠ - 0 8 هم ٠ 5 ع ْ
 5 34 م7 4 9 3 و 1 82 5100-0 3 0

' : : 1 6“ 10 
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 رباع نيد لاق د بدنلاو ةقللاهلاو نكسلا س ا 1 ةرصيلاءاوناك دنسلا نم موق ةجيابسلا ىرهوشلا اصيس سفن لهم يسسدخسلا ةبحان نمت

 ادويشلا حابصلا مم نو أب 23 د 1 مميطامطو
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 نسما نأ ور ىان رلا ف ىددعتلا (عس) هاعاذا هالا لعنالف را (جرس)

 ا مثلاق اهمسلب مل ىلضاذا ناك ب زمعادراخ م وطقس تناك مالسلاامهيلع ىلعسا ٍ ْا

 ةرشحلا نولىلاس هذ. ناك لاف متاحانأ تل اسولاف باعث ن 0 ةورقل !اقفاهتعراشب ند | ١

 هن

 هلعفايىدلاو هو قا ارعلا لهأ مالك ن مجيتتالاو اتا 0 هوو نو

 2و 1 همم و 7

 ص 0 هقوعماو و ةجومسأ برعلا هيهسل ميس عباصالا:لزغلا

 مهو 5 ءودءوم . ا ّدأاص 89 ىس هه” |

 جمهنطبف» قل | ؟بوقعي لاف زاك انردع ا او اه قرماقل اا حجة دسل رم

 د و

 اسس و هلاقي و هنطب فام قل ماعت نا عسو قرد شل اخر املا ميسو هتلتالاذا

 ومعه

 ءىهامقرادا مس جد سنا كم ءالا نيا هيدع ى 2 .اهئيرافااك

 قف ةرلانيطلار همس هس ١ طقاسإلا سو دان ايا 5500 ظ 25 و« 2

 ىهو قسما نيطإ ىلا ةمشحلا حادصلا فو ةيناسيةغل اهب لطب ىلا ةصّسملاو هنمط لمقو

 و ءه لو يمض

 قرهؤملا ليش صسلاَو طاطأمو طيور دعو ل مو ةصسم قام لاقيو هحلابملاة.سراقلا

 ىلصهلوق ةرمسف هب رو ل >وزبعهللا نود نمدسعب ناك مص هل م نامصدصل اودكسلا

 ىذلان للا حءاّصسلاو ةحملاو ةصسلا نم مكحارأدقهتناناف مكنات دصاوحرخ لو هملع لا

 ا ءامداشلثو نيل هثلثىذلاوهلءقو ثوكبام ٌقَرأءاملاهيف لع

 كروب لاعتلا بار ةكاجاصس « ةلانعق سي واس هيرشي

 ىهو ءاملاتةقر قلاب دعا نا لاكن هلوقربرضلا درعسو ا ركنأو ةحاصسهندحاو

 ضعد لاق تاعاسا ىفاهب نوي ةيلهانبا له ناكو دنصُل ملاة لاو لاك حادسلا

 اوه موون دوك نأ الا دبات ءَدحاصَسف اهثحفءاملاداو ومر : حاد ما ان برعلا
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 امل سو هلع هللا ىلص هلوقرم سفن ن 'ىكمقو اًةعئاذ -ه ىلع نوكتتق طول ىعم فا مال امس



 فيغرشذو جلا عي دسلا هلوق

 هراسعو ومالا فاك
 يع هباهنلا شمام و

 ججسلا ىبارعالا نبان ءو

 نوكسو نيسسلا رسسكي
 ءاراولاهء املا قتوع دحر

 دشنأو انرعم

 جلمالا تومصدوشب ةببشنأل

 م ا ملف رح *« نيسلاو ىازلا لصف ا1م
 سس

 0 هم موو سال هو

 0 حمر وا ذهن مين نذل يتيح اقفارصاهتع

 ءاكملاجاهة فيتحول لاقو رح 0 حوز ةارملل عي رقاع ىهواهل ماج حيو ر نمتدار ا

 جي: وز لكم تشع أو ليزنتلا فو :ىشلك نمفتصلاجبوزراو اقل ءىنعي حاوزلل
 ىذدعالا لاق ثوللا حودرلاو بيذغلا تاينلا نمنح برو أ نول لكن م لبق

 َّنن 9خ سرع ع و ةمورع هم 9

 9 لاذ .اومحتمما دق وأ 0 0 دا : نمجوز لكو

 2م 5

 دسللاوو 2 .دلا لبقو طلاب وزلاو تمقانمالاوباذمل : نمعاوبالا هي ىعدنال

 يد هس 92 93و س 25

 اهمارقو لك هيلع حو #2 < علب :ٍفوُهعلك نه

 كلا لاقي حالا ثدذلا [فورعم حارلاو. ىوقب نسدلا هو أرملا لع لحرلا لاما هّيمتام

 ءانبلاط 2 جزلا (عن) برعم ىسرافربلا طالخأنموهو ب , وذالا نموهو ىنامأا

 برعم مأوهىرعأ ىردأت سا ىمدالا لاق برعم ىسرافرمطملاوهو

 ريغص مهو عا يه يم 6 (داسهلانيسلا لصف

 اكوا ضا. وداوس اهي فوصنم درب ىه لدقو تولا تاير سل ريشلاوخ
 شو .هعد

 نماهك َة هر ىحه لمقو نونامضلا هسلب بيذ-مئااداز هنيكالو بس طبون صيسلاو

 هم كاوُدصسلاو حابسو خابسع +اوريسةبلاك اهتسسف ىف ةأرملااهلدس" ةلالغىهل.ذ 3و از

 ٌرَهلا ةعبسلاو تا سلا نبا نرعم راق ص..قلاةصيسلاو دوس ءا كح

 0 اع واه أت نبت جنا نأ ل 5ثددح فو  صممقلا وهوى هب راغلائاهلصأو

 حامعلا لاق اهسلاهب بو بّرعمو»و فدغرو ف غل يسل اريغصتتدارأ !فوص

 هبل صمم ةَحسو يس اكبنانالإرجستتبللا + يراك زمتت

 رون دمج لاك هصيراختو |

 034 موو 5

 ات نمنا بلان امتع مضاو ولسنا ع

 11 سس دك 5 ع

 برعم ل بخد دوس و قالب ابوك ول عاودؤس نم بايثحاَبسلاو تأ جيسلاٍبايَملا بحال

 كن 0 سلا ركوب نورك دابا تلال اوتار ةحابسلاو هس ولصأو

 هلو

 اولاق اعرؤ رار اولافاك سسألاوةههلماهلا هسعجبق تلخدو حسم ةدجحاو امنوُقرَدس

 2مالا :
 : دك

 ظ

 ظ

 ١ حاوزالابهف_صوو بادعلانمعاوب اوناول ا هانعملاق و دك هرمتر دانك ةركب

 | ىلعهلا ةشال كلذ. ىمسنوكم نأ همشي و خدوهلا ىلعح رطب طغل ا انهحبوررلا ممضعن لاقو لاق



 ات علا تا سو اي كعب نر

 نم مهانرقىأنيعرو< مهانح زو ىلاعت هللا لاهو لاق هأ سها هنم ت>وزالو أ سهاد تحوتزت : :

 تحاضع مبضعبحوزرتاوحودزاو موقلا انوه حك تالف فقحوزتو ع ءودشدز ىف ١

 ىدح ال ناكو و تزولاوأ متل قاس هيا عراتو ملكت وول دا

 11 'ّ حور 1 م1 فرح 535 ىاذزرلال صف

 ع :
 نكسا ل >-وزعهلنالوقب متحاو رعغال وز لاقف ىمدالا أو هت-وز ىه نولوقب مون و

 نم تناكوةجوز لاقي الل _بوزع لاك لهفىلاعتدنتال اه كلذك من هلل قف ةنحلا كجوز و تنا

 زاجابهقيسةدسعاب أن الت ارقلاريسف:لرتاماهنا مهضعيمعزو رسعوةّدشا ذهىف ىمدالا

 قدزرفلا لاقو ءاوالا ارك دوثي دحاريسف# كركي اضيأر داطتوميلا
 مس هم م نييعإ9ل ص هةر

 اهليسُي ىَرّشلا دس ىلا عاَس 0 تحور شر ىبىذلاناو

 نعهعهللا ىذردو« منا لكسو قدررفلا تسب 0 ءاضبا ىرهوذلا لاكو

 حاوزأ حوزلاعمجو ةقانلا حيورو*»لاقف طايح مسلم 7 2 هلوقنملجلا

 مهضعب كأواهواهانا هحوُرودُأ ها حيورتدقو ثجاوزال ل فىبنلااهيأاىلاعتدقلا لاةحينو

 مهمالكس مس لود !سصاتحو نو ةأسعا تحور رعلا ل وقتو بي دملا فو ءايلاناتيدسعت

 2و جم

 ٠ هي ماا 5 0 5 00 -- 6

 ىأ مهاوزأواولظ نيذلا او رمح ىلاعتهلوقنم
 هغلةاسعا,تح وز ءارفلالاقو مهءانرقو

: 

 ل 9 مق 5.” مور

 ةحوازملاو لاك حجوازتلاوجقزتلا ةريثك حاو لع أسحاو اوجوارىعمفامنوكلاوتودْا ف ||

 رو< مهانحوزولدزتتلا فو هيرقسلا هحوزو ئشلاعوشلا حي وزو ىرخالاب قلعت نيتضقل

00 

 ٍلكّشملا لكم حور وري اذا 8 اور تأ نادسغلا ُتيليالو

 لوقت مهءاب رضومهءارظنوهانعممهجاوزًاواولظنيذلا اورسشحا ىلاعتهلوق ىف احلا لاقو

 كلدكو هم. اصريظتدحاو لكىأ ف افخلا نمناجوز كلذكو لاثمٌىأباوزأ اذه نمىدنع |||

 ىثانثاناو ا وأىاعت هلوقو حاكنلا دقعبامسانتدقءرملا جوزلاو ةأرملاجوزا

 ممضعي ونش مهضعت لعجءارفلا لاق ناحوزامهفرخ . الاامهدح ن رتقا نيش لكو نر

 تس كلا فصلا حورلاو فنصتلا ب وزتلاءدارأروصنموب ألام جيوزتلا كلذف تانب

 حورنيلعنللالو حوزهريسغو ماجلا نمنيخر الاقي نازيكال ىمدالا ناكو ف:صوالاو

 رعاشلا لوقو بيذهمتلا ننثا لكل ناجوز هلك لذ ؤلاقو
 مو با د 7 جرب

 و مو هم

 | 2 اعىشو اهورنمدآواهل .« اش ًارناَصَحتا هما عمم



 حوز ملا فرح *« ىازلالدف 1 0

 ىرتام اهيندعاو طم الا ورك دلا نحيل واح هنأو ل بوزعهتئالوق نانثا برعلا مالك

 ىلوقب نسما ناكو نينا يور لكن مايف كل اف ىاعت هت لاك ىثأ اوأثاك اركذحبوز

 سالو جوزااتش ارز ضن الاد ورءامسلا لاف نيجوزا: اسئلك نمو لجوزعهلوق

 هنملاعفاريطا اتحودرا دقو 2 وار رواج اوزأحيوزلا عمت وجيوزرابنل اهجوذلوللاو جون

 كورلا 00 اولالوقنالولاك كاذ ىلع لددارفأ ةينامتدارأ جاور ةمنامىلاعت هلوقو
 7 0 3 . . 1 ه0 -.-
 حامرطلال اه ةدرفىت:اللودرفرت دلل نواوقي لي ناجوزنيثثالا لوقت

 نهادملالامءاسلعت ودان * ةدرفو نامنأو نامانأ نحر

 لآ قي انيانلا انه نملاعتنالاو مو را الا ذهريغ قبرعلا ىمستو

 . 2 7 َ 2 ٍِط . د هو . ِه
 قغن !نملوققي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هن ارذ أ ثيدح فو ةحودّرم ىهفاجاو ذزا

 هءاو

 وأن اسرفو انادمعلاك هلام نمناحوزامو تلق ةنحلاةبح هيردس هللا ل سس هلام. نمىيحو ر

 ليمثنا لاقوئثش لكن منشثاو نيدبعو ننمهردو نيران دلو نسما ناكو هلي ا نمناريعب

 2 : 2 ع ةزاو 29ج 2 2 عيل ا

 ركن اوىرهزالا لاق ةعيرأىا فام نمنيحوز تيرتسشاولاو حيوز نشل لكتانماحيوزلا
 9 و

 ةناعىلاعت هلا لاك ناحوزلاةارملاولحراللاقدو مهدنعدر رغلاجيورلاو لاق ام نونومتلا

 لاقي ٍباوصلاوهاذ_هولاك ْن تن انيجور لك نماهيف لح ا لاقو دارفأ ةءئامتديرحجاوزأ

 قت لكو..ةيث لك نم عوملا كسلاح زل فلصالاوةَسَورلاو حاورالا ةريثكلا منا ةأرملل

 قمن أن مثيدحلا فديربحيوز ام.تمدحاو لكو ناجوزاسهف نضقنو ان لكش نزرتقم
 ىلص ىنلا مالك نموهو لاق رذىأثب دح نم ىرشخزلاهاعجو هنا لسس ىفهلام نم نيفنص

 هديسنا هنأ مالجرلاوزواهلعتةارملاحوزو هنعةربرهوبأ اثم ىورو سو هملعهلا

 نب مساقلا نع ىاسكلا معز ءاهلابىيمصالا اهانأو +_تجوزو هجوز ىهوةأرملاح وز لجرلاو
 تن نكسارك ذتلايءاجنارقلانا ىرتالأ اهلابمالكلاو ءاهريغيت وش أ نم عممانأ نعم

 رك ذملاةنوعضي زاخلا ل_هاقحي وزلاامأن دب وخلا ضءبلاق ىناعألا ل اوقداك اذهةنكلاكحزو

 * كسا ل-وزعهتتالاك ىوزدذه لجرلا لوقيوىوزاذهةأرملا لوقت د>اواعضو ثنؤملاو

 ىا حوزناكمحوزلادستسا متدرأن اول اكو كورك يلع سونا جور تأ

 رعاشلال اف هتحوز ىهاضيأ لاقي وس اناكمةأ سا

 بدلا كرمت ذا لَو سيان 9 مه تاج و زل ىوذ غلب حاصاب



 1 حور ملا فرح « ىاذزلا لضخ
9 20 

 ىسرافلا مع ءزف « جرالا لحرب غزلان 0 هلوقامأف هددسنب لاق طوقسلا فرت أنلاءاه

 هلو واف ىئراقلاح مصغر جايزاادنلا لاقي و نطمبالاو فئاوطلا ةدارا ىلعرسك هنأ

00 

 انوادبت اضن: ص دعت م تشعل ءالا تّفّرو 00 ا هو ا

 فدو ىرصوا ري صرصور جر بيذهتل 3 نعدرمُدل | لرتنملجرلا جر دلذكو ظ "ُ م سه نمد مه” ءصرجص

 لحرلاز ر2لاقيد> اورج او جزل حزربنبا رشوأواءاكملا جالا ور عونأ دحاو دع ْ ا

 معطل 0 الق يللا نم هس .راصمو ل جرلاءاعمأ ضمت نأوهو: خو :

 عك هم امص

 تن :اامَلَمف قنعلا لي وطُلشأ وش < مر بئاسلانبنحرلا ديعلاق دايزثيد- قوريثالا نبا

 نضل تميزت دي رب هناك عقدلا حلاو ءاحارملعل جي زامىردأال لاق ةيقرلاوذداقنلاان 1 ْ

 - م يب .وحو مالا زتوكي تأ الوع ولاك هلامفاو

> ©# 

 ىرهوملا فيكلا' !ا١صلقرلاو ةصاقلا (حقن) لواط نالف ىلع خو ضرعو
 ا 2-2 و

 -جئ عم

 ةمسرافلاب اهندملاو بّرعموهولاق فتكلاب هش ماللا تفر ءاملاو ىازلارسكيبكلا

 (حرن)) ةصاشترلا تلقفاهابقام تدتفواهترسسكسم ءابلا ىلعماللا تمد نافل ْني ذ ر

 ( جن نناغن زعةباكح عي «اجراهّراهب نجلا عهست# تاس ف يهمس ةج رق بيذهتلا | ا

 س دوس و ىو دع 1

 فاول بنا ) عن ييقررقاطزو تمدح ردات 0 ا 1

 اح لاس امد دردو 1 وُزلاقي درقلا ف الخ ولا (عمن) هسمشرو هقلعّرو سم دخلا هل ْ

- 

 صو س ع ىو ع ادد* عى 1

 ىدعس لا ةميوونألادرتووأ عمسو أك ذوأ |
 0 529809 » سره 0 28ه مو 2و2 عه

 جاوز اريغامرعرشاس تان ةقداصّلك اهون نارام

 هاو او لكو 26 :وز لك نماهيفانشت أو قاعتلاقو ٍِ والان وكيالاطقلا صم نال

 24 و ورا دس نبا 1 وسامهو نابسامهلاقيكحُ و رامهوارظزلا الا را ْ

 ليقو نيش'أواني ركذ ئعب ماجناجو زواج وزهدتعونانثالاح واو ٌنيرق 1ىذلادرفلا ا

 ركب وبأل اد ةماعلا ه,تعلوأدقو درفلاوهانهحيوزلا نال ماجن وزلاقنالو ثوار ذىعب أ

 حد وزلانوماكيال اوناك ذا برعلا بها ذمنمكلذ سنلو نائثا حب وزرلا نأ نظف ْئظْحت ةماعلا

 نودع ماها نم ناحوز ىدنع نولوةمف هنود : مهنكل ومات ' ورمل وقول 5

 نيسنخلا ىلعنجوزلا توعقؤيو لامشلاو نيملا ثونعي فاغللان مناسوز قدس موا رار |
 نيسجو لا تأ عل دي ومهم سنبالاك: ضماخاو وااو ض.الاو دوسالاو هت نيسفلتؤلا |



 م11فرح * ىازلال صف اا١ء
مستقل يسوسح بح : ؟ببدصسوسج 7

 

 لملاك ريرغتهمفرل رع بحو وش لكن مشوا لير 5 َ البف شعو افلا 00 ىد و 9و
 مَ 4 5 و سو

 هرم بخ لذماذهو عد 5 انرءدقامّلاطدقالآت ااهو

 لاق محا ماب سيلىذلابرملاو

 ظ ل
 سدلو موهتلا, رمل السر زملا لمقو قاكلا صقانلاوهلءقو فيعضا!نودلا صقانلا اوهلقو

 ءاطعو ون كوبرا لامس ملام لكو م ا ءاطعو كيلا ليقوم امم

 لبقمنالادو هراشو هج رخ أ اذا امضي ار همالكتالقو ليلق وكي م

 نذالا طيْفسداَ ولا اول « اهطردَهلاةَلاصو

 كس

 يلو هيلستك اصلا نعهبرشىف ا ارشلاودسنلاَرو ةطخوأ هد .بصق ىعل

 بانل حبازلاو 0 .رشف ل ىذا ينال تك رتو ؟ىث لكن هاديدشاب رشبرمد ب ىذلا

 ناوبحلاعبج نم حارسلا ب ولا فار ءالاّزا' اقتحام يب لاب تارهعلا نم
 هموم 5و َ و شا وو 2

 هد .سنبالاق اهم ةغاامد“ الماذا اير ءاقسو هن رقي( جز ) سلملاروضملا لب زلاو

 لك ًافةوعدربغ موقلا ىلع لْسداجتر لبر اجر - رو كلذ ايردصا و ىيولقمهنا بوقء:مءزو

 ردكلا رد قوبَسعلا ير لاذ نلاو داو ىنعم دو ومدو موقلا ىلع قارعالا نبا

2« 

 0 م -

 تدنم ىجرلاو ناسا اكس لارأكاملوةب ع نيرا رمل ىعدالا

 لاقيدقو نابقعلا ير ه.داصب باّمعلا نودر“ اطجزلاو ملا لثمرئاطلا بنذ
 مى س39

 "0 ا ومسر ذولا ب رم نع ىراملا عرس سنا لاق هكر

 ةيدصرافلالاقيريط مسا درا نما م رع الاولاو ةليسلا لا مو

 هتحرتو اردو د ملا ءبهسنةلا رم د رلقملا ةردر اطل بيذهتلا ٌنارداربمد 6 ةيسرافلا.هللاةد هلوق

 7 هر 2 4 هنوكلو ىرهوأا ةرامعهذه

 فيفئاوهو 2 رالي هذخأ ىلع هوخأ هناعأه دم نعزتاذ 5 ا ةرامعن ىأ هتسراقفف مهو

 .اذادرأ روق زود راو لادخلاو ايو اا نزسوملو عازر موقلا قءاحر نيلحرلا باوصلاىه ىلا بيدبتلا

 0 ا 2 : 5 امانا بع اهان سدا
 0 اًرمهدقورصانل اولاعل ا دد٠.ءةرومجه مرصع هرو.دس هاكحو ًايشدنم عدي لو هلكمدخأ ديو 7

 هدجرتو مهاوةقفاونالوهو

 نيب حاره ىر هلا نعم وأ ىنلوأٍ نم تفتت هبل تأمل ةملص أ امهيفةز مهلا ناشثااهانعفودوزملا 1

 هدا وو هس .”#» ج . ه.عايس .6
 مهدحاؤ حولا مه ,نادوسلان لج ناتغ نا 2 مخ 2( شرح اذا يرو مولا حراشمداف١[[قفاوملاودو

 شده د غو م, ىيعم -1 سوماقلا

 *ليدعتسنلاءانتال سر فو ىسرافو 3 ” رافت لبن طلسو اوس كو دان ءاكح زو نر

 2ع رس ِّ 2

 تيد ل ا



 لل 32 م3 ىرح < ىارلا لصف

 2 و56 م )و سدا
 دشنأولبْاواكلر وانكسر ديغو ىدملا فةعرسلا لدلاو نلريسناخلاو :

 ىناَدلدللا لظوْتْكركو + اهنعفلطاامو تعملو .  ىرهزا |
 ةعل رسلا ةقانلا هللا الس ال «-لمقو ريسلا ىفةعب رس حولرو ىلرةقانو ظ 1

 ابنك ةعرسمتشما ذايب آلا 1 قال تالزلاقي هنضمو ىلا بهذة عرسال لا تدلل :

 ةّمرلا ىدلوقام ًاوارتعرس نماهعاوق لدا

 نذل عش «موليلغلا ىلا * رح لكن عسر ذا ىنح ٠

 لس 2 سس -_ٍ

 ةديعبىأاك 7 و ور ارةيعع 0 0 .ىناسللا اهشطعة د تأ ةعرسم اهرح نك رد ادارأهناف

 كوه ع.و داو < :

 ديزونأ ضحدىأج جادو رناكمو تاَحرلا كلذكودع :رسلا ىف مّدقَتلا ناك 0 , وط |
 ةم ة< كارما ىلع سموم ممءص #7 © كيم ١

 اذا زو اذ رسكلاليرعو 500 اردن ع نواف #4 دشنأو تحزوول_جرتشز | |

 ال لاو حور دق لا نيوقلا الا عيب رسحي ولرحدقو ضرالا ىلع فخ ٠ هس 8

 قالغملا حالزملاو هتقلغأ ىأَبابلاٌتسْر ا دقو هجالزا ةعرسل كلذيىم-باملا قالغمحالزماو | 2

 هىقلغي هنأو قاغش الو قالغملا ةئسهك حالم اهريغ حاتفملابال مك القذاولاولا هناالا

 تجرخ هي قد بقار هيف نكم مواهتدس نم ةأرملا تح را نم لش نبا بابلا |

 0 زتف بقت ابلا فوديدسح نمملازملا ع ءانمث ل لسا عاما اواهباعتدرف | 3

 5 ركلاءاضيأ يرو رناكمو جيالزملابهتقلغأ اذا اكن اهبا,ْثَلِردقو 0

 ينام ن أدار ىذلا" ىراحملاثي د ىفةمعملا ءامل انزل ز ةجسرت فرعثالا نا قتلا لاو

 مومسلاو طلغوهو لاق مكان نعي همفتكن يدير مهضعي هاورىلاطحلا لاك ل بو هيلع هلئا ىلص

 تاقةم مرلا ىلا حيو ضرالابممسلا عقواذائاكْسر ءاصضم ىضع و ضرالاهسجو لعلب 7

 لاق اة دصقيفوضرالا جدول عوايل اذهامهسلا تينا

 لاقت هير دقوردصملابف وهناك مليم سو «يا ولا ضرقلا لق ورس» ىلا لدم
 م وفدّهلا نعرصقفىئارلاامراذا ماهسلا ن ا لا مثسهلا وأ

 اى يلا هبحاصالاشيق اس .ط ل ا :ردلا ىلا عفتراو ىو فدانا ةرضدلا ةباصا نم ظ 1

 وجسمك 0 سس

 ١ نمل . سوقلان ع ير حش فو ولان 3 503 ينم (فويخال

 جليد ١) ا 0 ىى> هوام ئصن وز جابو لك ويف ةرذلا هم لمنع

 ةمرلاو لاقت. ةَلبلا هادا شدعلا نمل ٌرْكاو رايز َرماو ةاصخرا اننا |
 يي 050 دو انتهتت تنتخب 1

 )ْث برعلاثاسا ّ (١9

 انالخ ب رضببا لني مز ةرق
 مىىيدعم هأ
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 عن ميلاف رح + ىازلالصف ١1

 ثيدحيفو هصاصخ تدع اتدلاحدزأو هفوج ام ظفدح ودكسملاعُرةنقلزتف ةيسشللا

 ”هليللا نمدصسملا ىساف كا زي اوند تف ناضمرىف هلل لو هيلع هللا ىلص ىبنلا لصت أف ةشناع

 5 لازمه وةنم بلف سانلااًصاخىْأ ارا هنط |ىربا لاقريثالا نبا لاق عارفا

 سانلا ةرثككح. نمّدحر لَن دارأءارلاءاج ار توك :نألم< و ىدوموتأ لاق بماذا

 1 ركل اهلكارءابهلا ساجر كلة نمد حاولا رراوقلا حاج لاوجاجرلاواجلاو
 ْ ةمرلاوذ رك ذنا_هصلاي حاجز اداجسأو يدل لات هلوقىفةتاجولاو

 هه رز ع5

 مئافصلا ن مَ ىغنامايص 03 اًمخا وس حاجزا داعي تأظف

 1|! ناولوالا ةموهطمة جاع 7حدقل لاقي ة دعو هسددلاهعت م ىلع تطضريجلا نعي

 هتفرحو حاجا عناسماجَرلاو حاجتو اج واج اهعجب ع و وترسم

 (ديدشتو ىازلا مضي وهو دوال رررك ذثددحلا ىفو ةيقارعاهارأوهدسنبا لاك ةحاجرلا

 | | 1اوعدبتاضسن اسفل ربو هلع ىلصوللا لوسره_#لا تهيئ دك عضوم حلا

 أ حرزلا (حينإب دل ,ءادلعلا لسو هيلع هلقا ىلص هللا ل وسزوعطقلةاءاش جرو .مالسالا

 || بدنيا“ جراج جرار جرابجدزو هق ةرعا الو ىرهز الا لاق اهمتاوصاولم 1

ينا نوجررلا ةعسرتلا هذه ىف ىرهزالار كذو ةمل اعلا ةغللاب سلو
 ْق واسد فأسو ر

 عدس ه- 2و د

 تاع لا نا لاك ةفورعمة لب دموأ ةروك خرز (خن) نحررةجحرت

 ةدمس 1و 599 و< 5 مس

 يدر وصق مهابخ تدرو 35 ىت>ةماهتن ملا اول

 لقولولاق اليلق هتئاور صخشقمدالو يع دال قتلا ةالا ٌض.ة:حباعُرالا (يعن)

4 
 مم معد م ودمعو

 9 عز لاق.ديردن لاق جرا الاد يقرا وطوال ساق ناكل خافوا

 7 و

 يعريرع تأ سن آثددحب فو هقاقأ اذا سهالا هعرأدقو قتلا جاو هقلقأاذا هعزأو

 هللا دمع ثددح ىو هعبان ىتحّرشتسيهعدبالو مشي ءاَدمقَا .وناحاعز ا م : ءهللأ ةزر كبانأ و 5 2

 هموم 0 و 7 و < 5 حربزورفعك ععززا هلوق ؟

 0 كيل هرسفىرهزالا لاق 010000 تلا 0 سمن يعم مأ سوماقلا فاك

 ق 01 لاو ا اعزملاو اقل امحاصاب* هاهحر - 0- ا مد نس !لاه 1

 3 7 : 1 7 - 17 0 0 1 لصالاءاذك ميغا ةلوق؟

 وواسع حرا دابا لاقد يرعزالا هلاك ضِس الا ل عر( عسل ىو ةمعملانمغا ادعي نونلاد

 رع مما( منغن) اكلنا يطع «(لعن) نوتيلا عزلاو ىرهزالا لاق قدك هاضولل وماقلا
 70 كاد ىلعهناكنؤنلا لدن

 ينم ما ررحوهحراش

 0 . يي ا نا ل 0 3 ىلا 5و

/ 



 ا١١ 2 مهلا فرح * ىازلا لصف

 5 3 هه < هس 4 4 4 قه 0: ع 7

 وطخخا دعبل اوهورك دلل او ءاحَرةد> اولا ماعنلا حيزلاو حرزلا عسجلاو صم !سررةدمع

 9 32 َس

 ملا نانسلاك أب 95 هلظو را وادري دسالاق
 - هر

 لن وطدخت لمسات نانسلاامههجزرلاو هّدخ هي رام تراس ع نازل |
 هاهمعو <

 0 ءاسز ةماعتو رشات

 هدو 2 مخ لا وس ك هس د همت و

06 

 فد.ظولاو هعساووطخلا حد ا

 2 006 ب 2 3 8 عمو ١

 بس.عونا-رلا ىف حومرل.الاف جزلاو اهدرطن:اهلدد و ىلوطلاقوهمسلاو قالا مظع

 2 1 8-2-7 0 ا و تيدم اه ور

 6 رلالدقو امرساو و2 نس اواو ععومصسو امه وسواس طشوقر دل

 يه <«و

 هتققد رمادا هيمجاحةأر ات لهو حر بجاحو 0 لوطونيمجاسلا ىف

 هلوقو دعالا,هتلاط أ لمقو هتلوطو

 انويعلاو يحاولان زو * امونْرر,تايناغاااماذا . 2 و < ه3 0 هع 1 :
 1 0 7 3 ل ع 5 < هيو  َيدد 5

 ريثك هلثمو طقاورت لك اودارأ *طقاو رموناسلابا رش لافاكانومعلا ناكودا ارآامعا

 هم ضع هت س

 اهانة تل #2 درا اموات امل رعاشلالاقو

 هلممو هيلع عملا مصب رخال عفرامذا ىلعءىاغافاذهن مءاحامنأدب بربادرامءام ابتمقسو ىأ

 وو بمرور 2 ءسمو ه

 ارو اقيسا دلقمم 2 اًدغدقْحورَتَملا رخ الالوق
- 

 هردصو ن3 :ريدباو صوخارللوهلاق «انويعلاو ب> اولا نعحزو#

 سم اوس سو ه سمو هو.

 انونعلاو حاولا 5 34 قيصر هوس او
 م مص 2

 < ه < وم 0 و

 انودكلاَن ده موملاةارس #2 لدغ تاذب هلا أ هدعبو

 ءانك٠ نما سمرا ىلزاموهر ذك مبشودكلاو طوس دعوا

 م اي بج 0 عأ ا دلاةفصقو هوكنو

 هه 7

 ا 200 اواه :رفدف ةم_ثخدخأف لد 000 نسا

 - ه5 موت <

 ئاوز ف ديسوعوا ارك وج نت نمدهلصأو رنا عضوم ىو عأ اهعضوم حرز مة

 فرط ف ردنلا وكي تاوعولجللا حالا ٠ ءاذوخ أ منوكي نأل < و ريثالا نسا لاق يوكل



 7 ىلا رن

 عد مومو ك5 ه

 ني نم ىأ حرب م حربز لاقي تانرح دراجي دأ لوم 3ث نار كلاب حرب رلا ىرهوجلا

 و س 526 9 نهرو ونس س»

 درب نر لا (حربذ) اوجريز م-هقارو مهنيعأقايندلا تمل مالسلا هيلع ىل لءثددح فو

 292 9و سوه

 ةصاخةنفاقلا فكلذو رونار لاا ير لااا ىجنالاق ديهدرلا حدر لاو

 ةديدحلا حرا هدسنا مهسلاو شراح كا 42 2 ىساهنا اقثال برعلا نال اذو

 نانسلا 1 ضرالا ىف هيك لاو هتسلاعُيكر / كالا 1 رلا لس ىف كح ىتلا

 ١ ٠ ارسكلا حاجز عر زوج ىرعوملا 51 او ناجْأ عاد هنن عطا
 ُُط و اننعلد لهم م هو 7 د

 هنحراو امم رلدنلا ىلءهاحرو هحزوخرلاحزأو تيرا فلالر اضاف

 ج2 35

 4-2 نب سولاف ئيرعوهف
 س تاو رن م 5 ّ مو 3س

 ب مكابس 95 يومك نا انه درهما

 ة هج هع

 خرا تح لاه هنأاضي أ هسنعىورو م رام لادا امن تلاقي ومار ءالا نالاق

 هر تءزئاذا هنحر لاق الو لاق ل 1 تينت انو

 رهز لاق يلا ولا

 مدلل تك "رىلاوعلا عيطب « هنافحاجزلا قارطأ صيْنمو

 از عتنص وأ لافو ريع |سمالا ىلاراصريغصلا الا ىصع نملوقب تيكسلا نبا لاق

 ىطع هنن عطال ىذا حيزلا وهو ملصلا ىلأن ف نان_سلا:نعطلاامنا هينعطي سل حزلا نا لوي

 نيدلاخ لاقت ملصلا ىلع شامي ىئر اي نعطلا برعلا لثمو لاق نعططلااهب ىتلا ىعو ىلاوعلا

 اوملقالاو حصل ىلا اوب وباجأ اذاف حامرلاةح -زايولصلاا ودارأ اذا مهءادعأنولبقت سا اوناك وئاك

 وهف هيدامرولب هنعطاجر حرب هو مدل نءطاذاحيَر ىلرعالا نبا مهولت أوو َة 2 يي لأ

2 
 حو « ضرافةاهلو ناجزاهل ككاو هيابتأ لفل جاجزو بايثالا احلا وح ع

 و < عخدمدس عدو

 عرذب ىتلاعارذلا ةربإوددحملا ققر !!فرطح )ا ىفصألا هييشتلا ىلعملك د دحلاهقر طق ذزملا

 هدينمئالاو ان انزلكر يق عيريلارسكبنلا اهدع عارم زادلا

 د ء ّن وس

 اضياع لاو تلا بارحل حلاو تكفي نع لالا مرسلا هءجراحر حزب

 اهبجيرفاد عابر بر ميلطلا حنو لد زلاو طريضلا حتا الت سالا هبال لفازجلا

 3 ومدي >2

 اهقاسلوط يملا فعاد 1 زاقدو هيلجرب جزر حز ملظو

 | قوف ىذا ماعنلا نم رالا و نيقاسلالب ولع | ل روج تا ءاظلاخ اهؤطخ دعاس و

 د. 2 هع مند

 ةهيبكع



 !هيدنسم هلك + دج امون قضم 377-277 ةمزاق وج جاع وجت 5: 7.5752 و157” ج7

 نبا دق ىدبارتلاعبتك ا هوفوبارتلا اهتباكوابتيوتددروطسلاداسفا | ل
 0 ا ىن

00 
 دئهلاروج وهو ل جرانلا ارا 0 هترذ ىاهحمرب اطلاءاقلا جرلا ار ءالا

٠ 

 قى الق طلاخامث د د11 ىو را الاجماع( دا ءمهيسحأ ل اقو "٠ ةفيشحوأ ا

 قو راَظ ملوش
 ريهرلا هفو>- لخدن مرح 1ثيد>ىفو رابغلا - رانلا هءاعمللا

 2 ل 5

5357 

 جاطوما 20 #3 تسال ل

 هى 5-

 ءولو رطملا|تمهاذاااهرا هيت تدصراو رابغلارب 0 "نك قحا عودت هان

 8-2 5 "1 م ةس د هم

 جاخعلا لاق نيل 3 تور ريسلا نمبرضةجوهرلاو رطل
 وهم ين ومر 7,215 ع هس

 هرلاو نزال د حودر اشم حت ةح ام مها

000 

 لاهو 3 ناصف ن ٠ :تدتلا» 0 2

 5 ولا تكرر د14 اهعرا ع 1 : راد ىو زحارلا

 00 مالا حار (عود) غشا راو لاك 2 روكي راك أذا ير كار ءالانا

 عام برع س

1 

 دس هد < ملمع ين س2 و ومس اق

 ةعلسلا تورو قاما دريشلا ح ارو لعب ىو دوئشلا حف دو عرسااحاورو

 1 سو

 ىل ارعالا نبا مادريعبلا سر ىلءرابغلا يورو طل: ذه وه سحأو حو ص نالذو مهاردلاو

 ةسمصس 9 مه

 هوحضوحار 2| ىفنيواودلا ناك ب تكن هةفعراوا الاو مهاردلا مسهل تحْبورو رزعلا ةحورلا

 ع د5 هو هوو 2 موج

 هتحرأاذا احورحيو رحار رحال ووو ميرات :لاناك اذهلاق» و

 اه دل دج

 رد (جذ ذا ص رحاذ عزو موقلا نب حًانرعش بيذهلا (عن) 0 رار

 ىرتالاآ لاق صن سلوزمهدقو ىمراغلا لاق ءاكمذ_خأاذا هعستج ىو هارب ئشلا

 لاق رفعك لع نأ ف ب»ذيام مدعأ ص هيففلالا نا لاق نممزلأ ف يككحو وبسم |

 دشنأو تهذلاح ربزلاو ىسولاَح ريزلا 06 رب 10 ةلصأربغامهيفةزمهلا كار ءالاننا

 ةرج هسفقدق را ريزلاو حالتسلاة رحب رب لاو حب بزل يلع عامذلا لف ىلغي#

 ءاينزلا عر لدشارخ 2 سد أع حجامعلا لاق ههجوفةرحوداو بر هلا باصسلا حرب نلاو

00 

 2 ” زا ءار هلا ا هفمرجالاوه لءقو من, رلا هر د -ةىذلا فرفللا اوهلدقو

 ءامالى .ةرلاورطملل لم مهلا باكدلاو باوصلا اوهادهوىرهزالا لاف ق.قرلا باكسلا

 7 4 - 0 أ

 ند ا لكو هسح“ ا رو ُشْقنلاَحَرب زلاو اهتنيزواهرورغايشلاح ربو هسمق
 نيآل 7 صار

 ' جرب زلاك -غامدماناملغ 3 ثرثوح نادل ءارجسْ اكو دشنأو باعث نعحربذ

 ثا و م

 ردصم ملاءاقلا ع رلاهلوق

 قاس كحرارننمغر

 مروع هاوريعو سوماقتاا

 سم اهبانرعمهيسحأ هل وق 8

 برعم هنأ سوماقلا ح رش

 قو ها نونلا
 رسكب جئارلا سوماقلا

 ضوضعتلاكسلم ًارعتونلا

 ىدنهل ارو اوءاهمهندحاو

 يعمم تك ها

 حوعخرلا هلكمو (؟)
 سوماقلا فاكر رو صعك

 <, هئاز

 ما

 رخ اىاة-تراوالاو هلوق
 اهرك ذرقةرامعلا هذ هدداملا

 وو حيرأةدامف فاوملا

 هءلعدمنام انهال رك ذ لح

 ها س وماضقلا حراش

 مريم

 . ال0013 ل



 ىردأ الوىرهزالا لاى هلوق

 جوفرلا سوماقلاىف لا
 لكتلا بركلصأرومصك

 هيينعمو تك ها ةندزأ

 مر ما فرح * ءارلالصف ( ١م

 ريرج لاك ديزو ألاف اكرفاخلاىذاالا نوكمال
 2 و تر

 ٌبطاخ س ماذلا نماموتاهءاجاذا 03 هدعتسلا سى حدراهل

 او سرس

 سر ورمل دلل قولا كقرالاو حرا بار ءالاع ءاسن ىنار ءالا نسا لاك

 ءورمماع كد وم

 ورك ذدقو قاقخالا تمل معتدوسأدلح حدر الاباحي أل ورسم هناك وب جامل لاك فاشنللا

 خامشلالافو قوةسهعضوم ىف كلذ

 جيدنرملا فاش ىراصم 9 نك اهماعأ ترفق د
 2م 20 م

 0و موبي -- ه س < كو

 نطع ثلا + فاكس-ا حديرا #2 ل رستذون[دهملع ىعالا لاهو
 لا 1

 م مامر
 و

 هيشني رن دلعي بوثذوااندلاو بكا يروا ىرهوحلا درو ىربننا لاق

 ١ ناكر هلرصش لظعلاو 27 ر الاهمماوقداوس همشو هضادنل ىثحولار وكلا هن

 ة م3 -س

 .ةأهاف صد هلوقامأف شرادلا ىب مدل ىذلا اوهودوسأ غبصوش ل قو هديرةيسرافلاب حش ربلاو

 دم سراد صوم ا ارو هيف سربلا سامر ةرارغلا

 حب ديرملا نأ تنظا بيراك ندل-قواس مترغل أر اهذهنادارأ ل قو حد د حديرملا تأ انذئاو

 شرادااريغدل وهم وضعي لاقو لاك نسعي شرادلا حدد الاو حيل فامعللا لاك حوسم

 لاقيالو تنكسلا نبا ىابرلافحدترأو حسن رقرعزالاور وأو هندوستحارلا وهلئقو لاك
 0ك و

 حامترالاو عبات ةريربسا جاوا عودا غر ربو وبلا جر () جدارا

 حالادشنأو ناصسلا قهطّرفتوقربلاوا ”التحاعرالاو هعياتتو هنرثكق رعلا ىف

 يعتراو دحاوداءترالاو شاعترالاو حياعترالا د.عسونأ لاق 35 خزن وعبشاتا شت 3

 رثك اذالخراللاقو فرلا ل امم ءاشلا ٠ نمريثكلا يع رئاَو هترثك لادا ُاعتْرا و رثك ددعلا

 ىلاعت هلوقىفةداّق ثيدح ىو "الما ىداولا مب عاراودددع يحتراو هلام يحئرادق هددعو هلام

3 2> 

 ةرثك ىأحاعترا م-هلؤاوجرخر دب موي شب رقوكر شم مه سانلاءاّنرو ارطيمهراندنما او-رخ

 قزف فو رثالا نبا لاق ىتقاقأ كرو مالا ٍنعَرو هدمس:نبا لاق 0

 عيان اذا ع 3 1 ةريلا يغرم مو هقلقأى أ هكرأ ًورعال اهنعر لاق ولافزوكسعلا َيتراف كفالا

 ىازلاب تلق عع عز أبا اوصلاو افععمن روك آن ماالو رك_ماذ_هىرهزالال اق هناعل

 ليخدم رعأىردأ الو ىرهزالا لاك لاتلا بكل سأح وقرا ثيلا(عطن) 5

 يمول 9 0 ةرففاع زاوج نماهوكثور وقصلا هيداصي ىذلا حاولا لا 0 ©)
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 حدد املا فرح ه.ءاراالسف
 9 س وس و رس ا

 هقاسق ّننايمهلاك ضوخملاقءاملا ةمقب رسكلانةحرحرلاو

 احراجراهسا نمداعدق 00 [مغاح يتصل

 نباثد د--ىو نالت ةردكلا ضو قاما ةقي رسكلة تراو ١

 ةيقبنيءارلارسكبةجرجرلا ثيبحلا ءاملاةح -رحركسانلارارش ىلعالا ةعاسلا موقنالدوعسم
 2 تو

 ةجا م رككو رب ثيد لادسعوأ لاق - الو نيطلا,ةطاّمخْملا ضوحلا فردكلاءاملا

 نسوا اهلفك م ىلا ءارملا ةحارخراو سر رمالكلا فل

 ةقيقرةنيطامالاهغصو ءاف ةح -رتيرلا دقة او را تصنا هاك الا نبا لاق اهترثك

 ءاملاةحا رح بركس انلارارم

 ةجاررا من نينا ةح رجرلا فور ءملااعغعاو دعو ا هاكح هدم نبا لاق مطئال تا

 يع ماسلا وب دوعسم نب هّللأ دمع ثد -قو حررت

 دسعو أ لاق ميطيالىذلا ثييكلا ءاملاةحرح رك هياورفو ثردلااذهىفالا يعملااذهىف

 26 ه7

 اهبر مث ن كمال نيطلابةطاّتخلا ةردكلا ضومل.|ىفءامملا دقت, ىهوةَحرْرةبرعلا مالكحامأ

 ِء ا 5 2-2 20 عد 00
 | 5اس ا ىل |_هقهلمو اهترثك ىف حوى ِءااةستكللة>ا رحرلابر ءلالوقتاغاو أهم عفش الو

 هطلاح د3ىذلا املاح رلاو ئثفةجرح رلان 21 سيدا 0 ارتي ة جار

 اهدلو عبساا لكأ أةرقي فصي ليقمنبا لاك بالاس رح رلاو اعلا

 ليام ايي اهي نيب ريو *« اهطصْسين اذا ماعلا داك

 اهطصسا ىعمو ةينكلاو تنناضيأرحرلاو هلوق ىلعاد_هاش ىرهوحلا هدروأت بلا اذهو '

 ليطانالا وم سفيالاجتمغ اهداو لك أيئذلا ترام ىأ اهلتقي واهتذب

 سب را ءامح 2 .رلاو هتموعت عم عاملا ادناذوا لكس جتنا قرنا عملا

 ديرتلاجررلاو « امري ةاطق طرملاتسكو كو جي رسرتم ىذا ىلا تع رحرلاو

 ثراو يا وول كيسي هءودالا نم وتاج

 )] تاينلا ةريثك ةه ع ضرأو لاق 1 رتل اهذهىف هديس نا هركذ سلا مالكلا

 ىلا نطن نم حير املوأ حيدر (حدنإ) ةفورعم وكم. اوهود_ثربارعا خرشمللا

 لوأوهلدقو ىبصل | نمى علا ةلزنعو هو لك الا لبق هلك لاوىذ- ساو شل اورهملاولغبلاو

 رهملادردقو حادرأ عملاو ل انتل كاذوداواذا ارقاح عزل

 - درلا ىرهزالا لاك ردصملافاموكسو ى الا اهربسكو ىضاملا ىف لادلا فبادر يدر

 0 و وصدس

 1 مح حمص

 ممطا نم مم-طالىلا هلوق

 ىدلا هلوقواهل مم-طالىا

 طلا نمللعتفي وه مطيال
 ىادرطلا نم درطيكص

 طاهل نوكدال

 ىيصعم ما ةيابنلا
 ىفهدافأ مس

 هدروأت دبلااذ_هو هلوق
 طءسضو ملاىر_هوملا

 رسكي تنبلا ف حرحرلا
 نم ةخسن ىف ل_ةااءنيعا رلا

 قى كاذك طيضام حاصلا

 ىنكلو ناسللا لصأ
 حرحرلا) سوماقلا
 نيبءارلا مضي ىآ (لفافك
 اعمسزيطيضلا لعل او(تدن)

 ينعم مآ ررحو

 ةرابع لا خرثسللا هلوق

 مضبىأ عزك خب توقا

 اددشمه يان 0 5

 ىجاو نم ةش ادمو ةزوكا

 مها هرظناو أ 1

 روح



 520 ظن “؛ ءازلا لصف |

 سس هداج س١

 / مكن هاوق
 بصنودي ب حرخال ىأ
 موعدألاقو ادوس تابار
 رب زعلا دبعن برع ةنسىلا

 بصن هل مالكىف نسما لاف
 ُمافرخاييلع قلع ايسصق
 سانلا نمةجر رهعنلا
 ركب ةحجرحرلاوءابه عاعر
 ةردكض ولاة, نبءارلا
 ا هيل حراك ةرتاخ
 مه أ ىفعامتالا نم لاذرلا
 امش عوبتملا نعنونغال

 براشلان ع ىهىغنالا*
 اموه »وءابهلاراضي ا مهبمش و

 كر ا+_ستدتامم عطب

 وسي زابغلا بهو لمخلا
 شماهباذك سرفلا ىهاو
 هأ هءاهلا

 وم هس

 هع 3 راقب لافغباهل بديني لال م سائلا

3 

 سام || - نمةجارجر لاقي مهللوقعال يذلا مهعاعرو سانلا لاذر ىءيرهش سا لا ٠ نمةحرحر

 صا م

 كه

 ريزعلا دبع نرع ثودسح ىو مهل لةعال نيدلا موقلا ن هم ةجرشرلاىالكلا ةحرت دو

 موتو 7 هوه ل < 8و

 قجالل لاهو مهلاهجو سانلا عاعروه تل روم ميزا اذحدعب بم سان

 ىةرثكلا ةعاملاةحرحرلاو قازيلاريثكى أ ةترحرلارثك نالفو ةَحرْحراريثكل كِلقنا
 5 وبس - ا ع 55 2 2 00 2 2 5

 هيوصدعرلا ةحرو مسمتاوصا طال + ا موةلاة رو لسالاة 0 الار برحلا

 ه6 © س مهدملا ا لامو < عمو 8-5 00 7 عم دع م وم عم

 نكد ر< حيرلاو ح رتف هح رحرو جر ف هزاز كس رباجر هربجر كب رقاق

 2و س موت

 تكرحت حر عم ابر ضرالا تّيراذا ىلاعت هللا لاق ُهَحَرْحرلا هنمو هتكرحاذا طداك أش

 نمثي دخلا ىفو ب رطضا هريغورلا راو بنا انطعشألا جوع راو ترلزو ةديد_شةكرح

 س ا و

 وهوحيرلا نملعتفا اوهوهحاومأت ير طضااذا عن 0 نك

 ناكناخقالغالا حاترالا مث ىودو ايسر ضرالا تيراذا هنموةديد_دلاةكصر أ

 قدوم ه
 جقركةرودلا ىفئضنلا ثيدح هنو ازال كول كلر كرف ءقلغأ هانعتاطوف#

 | و دعالور عفا بسلا ناشي دس ه امو برطضت ىأ اهاهانضرالا

 لءقمنءا لاق 1 .تروخرةجافو ل لاعتوصإ ةستكرا

 هه هرج دسم دع 2 دي لنج

 اددكشت د نأ لم .ةفاورجاعن 2 هحروراطقلا س ههديلق

 | .١ تقلدتف عكر ناط امأو مالنلا هبلع ىلع تيدح نمو مب ايمجرو ىوريو لاق
 2 - م

 < هم برع 9

 دكرسو هع هرءز ىأ ديد شار باملاح َرفءاجرب زلانباثيدحو هردصةجر وهيب اها تعمم

- 

 خاشتو ىشعو حا 0 1ايلاو َتاهّنمَعلا ىَرَأ تلاك ك دفان حاقل نيفرعتم سألنا ةلبالل قو

 اهلالج علا ترك ذنحباهتلاق  حبافتو ىشةوهلوةناكملوتالو حاف اهارأودبردنبا لاكو

 ءاَردقانو باراطضالاحرلاو عصسلا ا ذتلقحا نوكت نأزوجيدقووضعلاوأ فرطلا ىلع
 تم ل صورا ج

3 

 اهترثك- اريست داك الو ا هريس ىف صعبت حا رحرةبنتكو مانسلا ةهظعليقو مانسلا ةيرطضم

 لئاحرلا نفك !لعموكو #3 ةَمفرظاون دا ىّسعنةحارحرو ىشعالا لاف

 -4 و ضصورممس مم“ 2< هر رت ال
 ديرو ىو اونا راو يعرفنا |[ كتب هم منوه

 07 و ع , لك مورو 5

 حرجرلاو جلا ةعواطم خاحترالاٍبيذهتلا ؟ ىش ن ءمتراام حيرحرلاو ةراكمةنبلم ةجارحر

 2 ةحرحرلاو

 ' 1 ل + شلل يل ا ضرما نيس ل يا
0 6 



 ٠١6 جر ميلا فرح #4 ءارلا لصف

 اهيل ةافصلاءاقلَح لم ىلع 5 ىوتيذاَحا ةزونكم الصاا حان 0

 اماكفهلخ ديما مدرلام فد !لمقلا» ام ىلع ٠ ثا مالم ماعلا لاقي ىرهزالا لاق

 ةَجاَترلاو كاذك َهَّضسلا تدكمأو امطباه ا هند 7 لدينا 00

 ٌقاطلادمبزونأ لاق هقيض نمىقاك

 م - م ه-آ
 9م © كك س ع

 ريدا ٌ لتر ةجانرلا فاض 0 نفود

 0 مع شرك م هج

 اما ف عا عبرمس ريس

 هل نود رم رس 2 8< م سعوا

 اقراط اكسو ةراعو 37 ةق' ةرةرواصاخرالملادأ اسأف

 بنك هءايرتتسا اذا حرتهلوق اذهلكلز و ىرو خوو لجرلا ل ار هلا بقنا مدلول واو رتتسا اذا حيرتورعونأ

 حرف هناا قلغأ اذا ترو |١١ لاقي , وهمأ ىلا لصد مفارعشوأال اوقدارأ اذان الف ىلع تر لاقي و هيلع مالك اادارأاذإ
 ىرىيعم هما سوماقلا ىفاك -هثو

 ميمتساو هيلع جثزاو هبلع ترا لاقي ئراقلا ىلع ءار ةلاقالغتسا شرلاو عمعتس ىأ أ مترهمالكف |

 لام لضم يبق ةكجيا هو ةمنلا هنن تيردعت مق ازارج هيلا بكر نمره لاف بدذبهتلا هيلع ا

 1 هدو

 هوخأ لاهوت لاق ءوث 02 قامرثك اذا ارصلا أَن 2 رراسغلا لاق 1 جاهاذارصلا مُر لاقي د

 ب ع ايدجال ارا حار اكل ذكوأب ان عع ردسي تقية

 ايشاهتمرداغيلفضرالا معاذا بسن اوله“ هنمبابلايانذاو هقابطإو اود لنلاحلَتْداو
 طا اوهو ءاتلارمسكي جتاررك ذشي دا ىفو « جان م رعملا دعب ن مة فدي 0-5 ًاوترادقف

 نلنلا نما نايلا تقلا جاجا 06 0 ىزاغملاو ثيدحلا فركذلاريثك ةشدملا ءاطآن م

 نر ني القلا لاق مغلاو لبالاو

 جاجرلاةيقب تحدق * اق ظ

 الار ةلوزوم ات الرع اهأت مم دورابغلاياكلاوبوُنشا جبرلل لدعم .اةوخا

 دينا مه ىلءهمالكءانثأ !قئىرهزالا مهال اوقعالءامفعض ا ا ا ا

 ان راهن دجاج ا جاله ىل» آد ىطعأ ْ

 نيائللو ل رانيا هاا نا ةلالق جلا ةفعضلا حاج لالا

 نشل ليالاو

 جاوذاااَجاو 0 237 جالدالا ماو مدقوق #3 حاوسو را نم نأ

 | حاجر ىلعو حاجر م4 5 حاجألا عم جي رارلا ىذم 1 ساس ى هس سو 9

 (ت برعلاناسأ 14) :



 مهضعن نعوؤللا لّقتالو هلوق

 ىعقومانعمناواهحو هذا
 اذك طالتخالا ىهوةحر

 ةرابعهديوي و هباهنلا شماهب
 ى.يعم ما دعيسدّملا

 لا سملادكناناك هلوق(؟)
 دشلاناكساسالا ىف ىذلا

 ام-مناكو لا قوفلحرلا

 ١ ها سوماقلا حرشفاك
 يدعم

 متن - ملا فرح « ءارلالسف ل
 لا م ع ع ل. و ع9 و مو 35 2

 احيارامصتو لاقفرخ ينارعأهيئدنأو لا نأ ب رلا ملا لامقف عرار نعهستلاسفلاك

 ءامتدروالب ا|فص 0 1 1

 ل و
0 

 جرام ليلا #3 ا نيرو

 اذاب اسلام نادقو لعلب بايلاوهلمقو يظعلا املا حين راو لا 0( نس الوىأ
 - 5و م تنم ست و 6 س

 مام لشحن #23 ىلاو كرت دهاعىنري لأ دشنأو اقشواكالغا هقلغأ

 مث 5

 ه ”5 9م 2

 ماشا 0

 قالو عسسل باو داش ذو ا 3 قلما بالا جان ا لسقو

 جار فام َلَعبْثيدحلا فو هقالغا ىأبابلا حارا لبو هملع هنقا ىلصءتنا لوسران سعأ همذو

 نعدهاحم ثيدح فو خر رلاعجبو 0 وكلا فداطسكلا

 جار ٌتاذ ٌصرأو سد ة5ثد د> ىفو ميار ى أره جرريما ملك ات كبارا

 نمقلعتامهبشامغا منان را َقَحاهَْع حرت هيلا نبل دن لوقو 0 0. و
 هحراالإ يمدالا ىنأو هقالغا وأقرأ هحرو بابلاوهىذلا 245 رلابدلولا ىلعم 4 و

 قالا حانرملاو انما هسارتمو فال دودو حاترلا باب || آل لاقي ىلا ارعالا نسا
 7-7 2 ين  نكوابولا

 ووو
 بالا مر ةراكهسيلع قيطأ هناك ةءار هلا لعرد_ةءملاذاهلعاف ميدو ىلع ئراقلا ىلعتناو

 الولاقفم ررغملا مج ىلص هنأر عسا ثد دح ىفو ديدن لقتالو هيلع :راكاذكو

 هقطنميف جرو راو هبلع قرأ بيذهلا فو ٍءا اقلاع تقدر عا هلع نلاضلا

 مالكلا هيلع هيلعتأو سلع ب انلاتكراو بابلاوهو حانرلان مذوخاماكعر

 هم تب هو -سو ”

 هبيلعاهجر تقلع ل فلاءامْتلبقاذا هى مهو ةقانلا تجرأ كاد نمرسكلاداصأو

 دود ل وم د 2 لوس

 جانرالا ةغب رين ممهىتح 0 اهحاقلب الوم امو دك هب وسس د شنأ

 ةمرلاودلاق جرم ىمفلح اذاكنالا تجيرأو
 3 ممم 3 وعدا

 اهلوهسوا مع "رح قبس آتقطان ما ناسف سبام ١)
 مدر 8

 ةهرلاودلاق 0 وقبل وتناك اذاًااّصلا حاتم 2(
2 

 ىو



 لك د 1 ا هي ءارلاوهلاذلالصف

 دل ا
 0 تبرذهتلا (جن) اطلارودصيزرالا َباَدوُح

 نم نرحب رل 0 يي (جذ برش ءاذاحبةورعولأ حاذ

 < 25 7و يعد

 تمراهداوُةأر ا تدكذو مّدقتدقوةغالادلاودكرعاخ د هدو هو رحو عضومىلا عب صوم

 املامهمأ نأ ا كلذبايممئطو كلامج ذمو تماق ا اهداو ىلع اتدكدأو ةدالولا دنع هب

42 9 2 

 نأ ع نع ىرهزالا ىور هدايعت حر ر# م نيذهكلامو طابا لعْتتحدأ اهلعب كإه

 هم هه اوم 6غ 2و وتل 3 مل ه2 سمو سوو سوو و 89م9 مس

 ناشصم ىدششي ةلدامهماو رعشالا وا سه بحت نإ نبات ع نب لب بز نيددادإو لاق كارسعالا

 حوزتت : لفددا كلهم مهام اوأيط مواكلامتداوق :ةادماهتخأ العفاف تكلول :ريجلا

 حرم وطو كلام مأ تده-اهبليقةكأ أمجد و اًحرمْإوطو كلام اهيداو ىلعتماقأ أولم

 م رخن م ربملا لصف ىف ىرهوملا لاكو فرع لالا و هديسنبا لاق ”هليسقالامساراصمم
 9-0-1 ه2

 ٍ بن ني كلام رباح نب جد موه ونملان ميلف قو ادصسملاثم حذما,صنفلاق ةجب رت جدم
 ها

 1 0 هولا صئاذهة ملكا سفن نمربملا هن وبيس لاك اسنب تالهك نبا

 كالدال اواددهك الص ههم لسعج ججأَم وهامعا كر رو نفنا ىلع هدير اظاعانم م هي 2 روصام ةسنلا

 .هرز ةهمرعدك نة م ىء وو

 جدو 1 نس ل ةسلورهعس للعفمالكلا ىفو ردك !دهمواحام ناكل

 اقالة 98 ايما ل (حبذ] دب رطح 1 ىلا ةدابز لع ك2 ٍ

 اًعذاهعدءاهعد لاق حاكنلا ن ءهيوكاسر وديدشلا عدلا حي عءذإ| 22 حرداىه

 هعرحه قلقكاملاذ (عن) هريكانم نهوهو دب بردنياريغل معلا عمسأ )ىرهزالا لاق
 « هم 8سم توم يدم © نص وص لع

 ةريخالا عرس اجود وذي حءاذو اديدشاع رجه عرج احوذءاملاحباذ (حمذ) هلركاذكو

 هم و ب ما

 ىامرلا فبيذبتلا (حنيذ) عاركن ءاعب رس ا 1 0 عاركن ع

 د رامملاةلوُم لمحت لبالاناجيلارخش

 م 5 احراذلاَ َناَحْديذلا تدَحواذا

 لاق هلعق ن مرتك اب ,رختشي ابر لجرو ربما جر 6 (ارارسن)

 حرب اارعالان با ليخد ىسراف ةرمصملا لهأهبلماعتي مهرد جي ىدافهار وكلا بجأ رهاقلتو#

 ىرهزالا رب رغصلا مهردلا مث زلاورعوأ ٍراصقنينبءاجاذا مت رآو آلم نين اج اذا لجرلا

 نامل نثمو نخوه انا ارعآت عم-

 صس صرع 2

 اميه اولد تنانالعرو #3 انمار امصتوناملصُن ره اًحرااضورنامدلا نمحترت

 يسرا

 حردأ ىهامنال_.ةوهلوق

 نكتمهملاءاخلاولادلاءىأ
 اذه وص هنافتوقادرظناو
 لاطأو هل.قاماطخو لمقلا
 مع هأ كلذف



 ةرامعدب يرحل, ميهدلا وةلوق

 رذ_ك ميعداا سوماقلا
 لاف هسحراشلاف لرح و

 تاكرس عد راىلاوانتيت

 مأ هن رعهلك ىففرعنال

 هييتصم هيتك

 نمقيرطلاىأ لخلا.هلوق

 لد. دىف مد_ةنولمرلا
 كاذيوعدت«رطشلا اذه

 امهلعلف«اجرادلا ناحدلا
 ىدععم ها نايا ور

 7 ملا فرح « لاذلاووهلادلا لصف ١6؟

 همز 83و ع 39 سس 3مو تن

 0 0 ا ا 0

 مال ةسرعلا ض# نمسلؤ لاف صوصفلا

 جاع صولا نم همس + رربهوديرفلا اهلدابم مم

 برعم ىد راق نيماتسسلا وذَجاعلار اريسعبلا جاهلا و يش لكم قلدنا مم ظعلا غال را و
 2و

 "يالا باشل أخ نميرشارلا (حددإ) ذره راك هوج كير دارمي

 ةحاملا ةحادلا ل-ةفلاق ىلع ام ةسادلا محا ا اولاعر هرسف وادا رع

 تاناةحاذلال قو ةحاخان مان أش فج أ ةحادلالبسقو_نظفللا فالتشالرؤكو اهسفف

 ىلعهلمق هفنل اه. فرع ةغللا ىفاهل لصأ ال هنالو اواهفلا نأ انمكحام اوهدن سر ١لأق ةحاعلا

 لاقف ل سو هيلع هللا ىل_صىبنلا ىلا لجرءاجو هن وس هنأت اصوأم ىلعراك أ كاذنالىلو أو اولا

 اعاتأالا تاوبمشلا نمهسفن هيلا هتعدابش عديم هنأدارأٌتَتأالا ةجادالو ةباحٌْنِمٌَتكَرام
 : 5 لاس | وع هماعاك هد م 27

 ةجاحلاو جئاوحلا نم ”رغصامةحادأا لاش و نسي نس لاقي اك ةجاخل عامل اًةحادلاق.و

 مدح ذااجودحوديلجرلاباد حار ءالا نا مدسقت ”دقو ميخا ديد شنب ىوريواهنم مظععام

 ةودو لو

 اكد عبدي لجرلا جادحلار ءالانبا ةفينحو أ ءاكح دارك ار نمريكحلا ا ناعَدلا (2د)

 ل راغصلا ىئاولا ٌناَحَدل ارم الملق ةىثماذااناكدو

 س2 2 هع

 اجاذلا ناجحا وعدت لا 3 ايان هرجع د تا

 جذلاو 1 و لأ نمت ( (عان) 1

 هحادءاملاحاذ م ًااذاَنأَدو ةفسضح ىلأن عرش داو ديدشلا عرش

 ت82 ص سو ”25 )و سو ص ةس هل مصص ١> ت6«

 0 6-5 23 اجد رسنب مشب اصماو 5 لاكاديدشاعرب عرس اذا

 1 ًالذابتكو ٌبْدَصو ممَضو يدا ءا فلا مرا اذا ناك اموأ اللا نمو تارشلان : يو

 اق هقرخاادءاق- لا حجدواللقبرشاذاَمأَدو بيدهتلا نأ رشم

 ءاما,كادىو ردقو خل يت قرختن لو أقر همف سدت اذا ىتعصالا لاقو

 م هرم و ص و

 نعبواقم حاولا 06 9 هحداذاهحادو ذهتلا عاركنع لقاح ادواح ادهح اذو

 نبدي زيلع -خدالجرنأ بوةعب ىح بذجةجرتف حرمت ىذلا ماعطلاوهو بادو

 بيطأامديرب ٌنوالا د زل حاوذَسطاملوقي وهو حرق اماعطم دنع ايم
 2 لو ع



 0 ل يو

 عهد 1 ميلا ىرح « لادلا لصف

 ةزاح نثر ال اكو لدقلا جدنا ةقيرطلا أتحمل ةحسدلا كا: ىلعوهلاقي ديزوبأ

 ه راع رس فضلا انتل ١
2 - 

 ءيثلاتي ون دلما 1 27 "رهف روزتسا ىلعحذقل نلجأ نبل ك.0نالوق

 س ةىودعو

 . امس

 و هيدر 21 22

 جدلا فطعقنبأن 5 الا

 رلاداوما ديبادا ىلا لمد ول زلاقا شاد دعنا وس قو ر هاوشلا
 ص وو

 همهسج مدىلاعللا هصلامد هيلع ألاقي قطان لا ما حولا يدل هيعمصإ|

 ع2 ود

 كارعالا نبادشنأو هجلرثكأ حاط قوط ى سَ
- 

 5 هلي د18 52

 0 #2 2 ا

 ا ا تو رو ساض

 م 23 افمدملا ا

 لاق لحجر مساري هد نياق رطل يملا

 25و

 ير ىعالولا 5 مسد مهارد ىلا

 نم“*القعلا دل 0 جمالك ئث نم قلما ميظعلا جمالا جملا ( جمد

 نمق لكلا ميظعلا يامل جهدا / ين د هلاهتناو حالا ماكحلا حاملا رول لاحرلا

 ) جدل رسلاى ةعرسلاهَحَر رمَدلا (حرهدإ) ماس مها هاندريعتو ريهام ئثلك

0 

 طبلا ىدملاوهلسقو 0 دلا
 9و ةهمو سءو <

 جاهدريسعب و 0 0 ه8 زر مهددقوءىب

 و هدو مسس هود
 دشنأو يدش ميم مهد دق عرس وول براك ذاريعبلا لاقي ىتمصالا عش ساولا

 دمو م هو
 ا

 دوزملاو بطولا ب دك ذادكلا تين ماها ريع

 هداشنا باوضىرب نا لاك لبالان موت كور دكا ميلان مفورعمل فد اَدكلا

 و ه ه8

 اذا مهنملمخأ هلدقو هذادكلا تايم مهلراج 5

 89 هم نإ اه

 يح ار

 نارمسلا قل. لاف ا

 لاَدءأوذ اعداد لل | الافهنمل 1 ع

 قدر درفلا لاق وطب را عم عب رسأاذاضددتو

 (0)دوزلادوعقلا عدي #3 داَدُكلا انين ماهلريكو

 ريسلا مهدلاوالديءارأو هديسنا لاق اعدك مانسونوغ لب قو عر 0 دووطللا براق

 ا يبتلع مويمرب فورعم مهدنعربجلان ملشدجؤملاو

 فاك مضنو فت ماللاو
 سوملاقلا

 ىذلا ملا ىىسحتال هلوق
 نيسحتال # ليدؤمدقت

 رردهاف# ميدم باه ارد

 ىينعم ها ةراورلا

 هلعلو بطولا 3

 ءاق_سسطولاواهمىور

 رون اوأةركللاوعقلاوناللا

 ىعتم هنأ

 كب مدت



 حمد 2 مهجلاٍف رج.« لادلالصف م

 اورفاضتاذااحمادتن الف ىلعموقلاجادّتو ادحاو اكد ىمسن اهلابح ىلعاهنمةريغض ٌليواهمئاوذ
 وو ل :

 ةمرلاوذ لاق ن2 متاايجامش ظر اوتار لم
 وس ها دمسو» نسع 59 ع3 5+ 5

 اهلوصواه:كملاهاوق حامد 23 امس . ةدوملا بابسأن ةللاذاو

 نالفلاةءو هيحاصلجرلا مجبدو مبدع رت ىف ىرعنالا بخ ىلع صل قمالاور وأ

 هي | عي دلالا قتلا : ةاحادملا للم ٌةحعادملاو جادو نال ْمحاَدُم

 ىءعوؤدكهم2 م اه

 جطمنسو عداد فلام لك هنمهشر اقم طلخا حجامدو مكح مانلاوهلاقي و ءاَسف

 2و م ن2 4 ةه.<

 لوميا هرمص | سرغلا خذأو دي ريغ الث ل عف ها فرعيال هنالذاشو»و سلم حومدلا 0

 كممو

 0 كستساوءىشلا ف لخداذامومد* اىذلا جي درعوملا وخلا

 ءىشلاو نوثفهنففلاذ اء ىشلا تحدأو هيقلس اوئئبلا ف تداذلا ذم لك جرداو لادلا
 2 20200 م سور وءوو

 هع هر علا عال مويا هعيفي مثددحخلا ىفو هتسالم عمحردملا خيدملا

 امنآششز زثيدح هتموءىذدلافئثلا لوخد حب يما و عقم عادلا 00

 ثددح هنمو لوم مدا ال فاقد عاآالاو ارطالا او طعنا

 يولطلا ىلا بارطشا ميرال هوز عن ونكم ىلع تحتل لب مالسلا هملع ىلع
 ا اس وعو

 ةردلاعاوق جدأ نمناحسثيدس 2اقو عربا ةووطلاو بلع ع اى ةديعملا

 انسب ينل ىلا 5

 لك ميل ىلغتو جرداورم دو مهيلع حدب ديلا لخداجوُمث جدتي فج ةممملاو

 نأ ع لخادم د لحبرو لحد داو « هسأكى ىطلاو هن فلج عد ددحاو عع

 م مح هنن صرع

 ابحت أى 0و 5 شارفلا مديت سو دشنأو ىارعالا

 ةئلمسعلا ىهو ةجام دنا ردانتاف رحءاحدقو لاك ءاهلإ «بفلخدتاللاعفملافمثيهلاوبأ
 « ءو لك ع

 ولأ لاك 1 وماللاعطاق ناكماذا مادخل جرلاقيو ةمام_علإ تعن هناكمكحت جدمهنأ ىعملا

 نهدوخام «لئارفلا ىتسدتسأو ه تلا نشا وعيجنا ندر اال ويمتم

 ىأ جَدنملصو هيفلخداذاامامدلا جدئاواحاَمدائش لاف و هنقلخداذا ئشلاف ع

 | تعرسأ هود ع اجو مددت بنرالاتحدو مم ىأ جادلبلو ةلطمةححاذلملو 0

 اذاريسعبلاكاذكو وطخلاتن راقو تعرسأ مكسحم ا ىفو ضّرالا ىفاتهمئاوقنراقتد ةعرسو»و

 كعثدشنأ ةاحملا ىموُطَح براقو عرسأ

 اجمادمانجاد معدي *« اطامهلاهناهمىف نس



 44 ا ميلا فرح لادلال صف

 يب هس اس . توم 5 2 رو م ه2. عملا و مو 5

 حولدرادلا ضارعافوشخ 5 مح نيعارذلا حو.تمكلدو

 ءانواولا تملقف مب وولص الا رهشلا لوصف سدولا هذي ىذلا ساثكلايوملاو ميودلاو مج ملا 100 0-0 وى. ول هدا مم ه5

 اضد اهدمءواولا نملدب ءامأ اوهيوسسدنععءاتلا نمل دب أهبق لادلاهد.س الاف الادتملقمت

 لاك لصالا لع لمعت هريغ هنأو هلعلاذلا ةيلغل ناكملا اذهىف هترك ذامناو هدسسْنء الاف

 حاعلالافو انتو طورَو هالزمن فزد رباح
 : : 9 يا 3 3

 اهعبانأ :ٌأ سا ىئنتسقل لا فدان الحر نأرغثد دح قو السودا ةالَقلا نامذأ باتحاو *

 يودلا لصأولاك ريبكلا تيبلا لتادريغصلاتدبلاوهو عدا ولا جودا
 و م 9

 كفيك نمت لوام كو 1 وداولاةفالادءاتلا نماولد أف لش داذا ُ ََ 3 ءوقهنال بوو

 وهاولاقو ناو ةدئارواولاولاق 10 دوف برسوأ

 ءاتنملديهلاد هبورتس دن عل عفت عا نعل برسل يدا بلا ىوأمساختلا ش
 م 10 2

 لاق لج بدسو ءاعسأ لب ووو حالدو هلو ةسلسدو ٍْ

 - مم - 5

 ىلدتو لذ ىحشبل 1 0 يطمع هارد نسل

 جوعلا مازسقو ماّقلانو د جيعشملا يقرا 5-6

 نا ةنثك ةكادوأ و كالا يموت رد هايل سقمملا مضنليذمو نط او 3
 د هرسو هددح ها هع هو 0 05

 لاعمتنيرمطا 7 يي نمما #3 ملمرأت ىدو نمهعيلدانأ

 ميةتسسم جامد عأو ماقتسا اجو مذ بدي رحال | حيد جدا ٌلدءاإص أ باقعلاخرف رذ كلا ةورعغ ع مو و 5 0200
 ءدلهع © يىومددو كك )7 ى

 ١ ةويصسا هعماجاجعامدميلعهجتادو اوههحاع مثلا ىلعاوتادتو

 دارأ ااا «ٌسمدملاصولا لحدا َكاَدْذا* هل اوقو ةقرف هلك مك لقو هل. ةداح المكلا

 5م مد 0 ع ةس و

 لحرو هب را تعا كرفت ةكسئانا كك قورلا ناكل ميلا نمنيشلا لدباف دم ْ

 وو هوو ىو و

 يوتوب ةوسنو راقت 9 ٍ

 5< : و ده ع وهو ا

 ىلإ رعالا نا هدشن أه اوقو- اد>اواهلد © لوهدسسنء الاف

 ليدي عن 2 اذامو 2 انّكنا ىلعاجام دوأأمرصَنأواحي

 نمتنللا نطابلاد ساقرهاظلا مك الصو نروطن ىأ هلت م ك2 اذاّل حلا جدأ كلوق نموه
 ىدسو و

 ترفضاذا5 رماة مشا بذاك ثم تع اهناك ةحدمءاضعالاٌكلذكو دم

 اذك ملا مونلل هللاو هلوق

 اذكلصالا شمام, بتكو
 ررحولماتف مونلاال هللاو

 ىععم ما



 يد ميلا فرح « لادلالصف 48

 مالسلا هيلع ”ىلعلاودشنأو هرخآو هلوأن يب قرغب لو ليللاىوطت ضرالا ناف

 ركل وتاجاّتسا ىلعحاورلا فو « رصسلا فحالدالاوريسلا ىلعريصا

 1 اوقاف حاملا ةغللا له ض عيناك ودل قعالدالا رو
 ىلبدأ موقلا مص ىدانملاليقو . اهباكلُلك امنع وكب

 ماوتلا لعىدانملا عسنشتخامشلادا رابغ مهو كل ذو ميصلا عمجالذالا نوكيسفيك لوصَو

 ٌتَطدُأن ب ىوالاةقرفتلاو ةبدتقنبالوقىنعماذ#ه نومانت م مصصأ لئابقلا لوقيأك

 اعيج نيينعملا فناتغلٌتكلسداو تلد نأ ىحهناف ىسرافنلاالاةغللا لهأ عج لوقُتكداو

 ىدانيناكى دانملانأ دارأامنا ىرهوملالاقو خامل لوقف بهذ.نأ عِش اذهرلاو

 مسالا جيلا و الا ىرسىأ ًاىلدأىدان.: ةسهونومانت م حمص لاق ياكم وعلا بصأ : سه

 016 مالا علام يد طبعا ملاق

 نهامتلا قالتْخا ففلابرَدكو 23 5 ”اددقتأ لمآ .ءاقي تاق

0-6 

 ع -ه-

 ةيورلاق يخيل نيبال هالين ةذفنلاى مهو

 مدع

 عزم ةهملانفانقاوُم وجدح « مهلعمالظلا سمداذا موق

 لاق تو نا افملاب مان غلا ذخ بولو مضلا يب ويدي اسلألبدو

 دسم لادا ما * انقناكن امن اماه

 * منع لا رثبلاو ضوملا نيبامُه-طدملا ووكبدملاو

 وج ل ىاهل * راينا مهحامرنأ و4

 نعاشلا لاق همفاهعرشي 0 و لاند ىنل حباذلا ضو

 20000 03 ناين اتسزع عمو ديت

 نيت عم < عم مب سمح وه ”ى 8ع 1 5هامدو<

 ىعنو أ ليدنوأ ع عا ا لسن اول

 ئناملار للا نعول يل اهلفسأ ف ل-تلزتف رثيلال فس أ ىف ىلطلا صعبا نأ ةيلعتلا

 لاقي وهيفاهعر هد ىىح صويا ىلاركملا س ًارنم اهبىشوولدلا ذاب ىذلا حبادلاو ىرهوجلا

 هدم ىهْنللا اهيفلةسيى لا ةريبكلا ةمْلعلا و يصل الا تيلح اذاّىللا لقن ىذلا
 مهووس 22ه. سو

 ب هذولا لاك ا ان ضم جي ل دو عفأح ولدوا دل ديءلمحتكيدو
 م ا سا“ سرج



 2 د حا تا م
 ا

1 

 430 بك. © ملف رح « لادلالشف

 قللاوللا م نرش لقو تابيلان اول لاقو بابل ناولأ لا و راجل عدلا( يعد ظ

 بئذلا لاو م ن الملا قلاولا عدلاو ةجردلاو
 وست 9 لهو هت وهو 0

 ددرتلاة حنعدلاو ل نم برش هللا ةجاسربغف شم عذلا عدلا هليطلا ٍلعدلاو

 لاف باَهْذااوَدسَملا اية نوفاتخ نامصالةبعلهلعدلاو ءىحناوناهذلا ىف

 ب 2 زروص ةم م مو هم سوس 92 ه7 ني مع

 203 يملا 36 انني مست ىلا بالك نا

 كلذكذ را عدو نايبصلا لعددقو انيثأي نم ا ملا

 صس سدو سل عج

 انالفو ان الفدا دز الانف ثد دح ىفو بهذو < جبد ذرة لعد لعد ىصلان ألاقي

 لبقو ريثكلاذخالاةكعدلاو نافلة ىأنب اغلا نيذهنباعمجصأ 3 ارادىلا ليل, نايل

 نملك الاريثكلا لاو و ءانعز بخ وةحطعد نلك اني مهضعت رسفدي ودم الا |

 نبا نمد الخ اوممدقو نّدبلا معانلاهجولاُن لا ناشلا يعدلاو ناوبطناوساثلا
 دما - و

 نبورعدمعسرف جا عاركنبا فرك ذاك هيوهامنا هفر -.ز نال ىلاشلا ىلا ةفاضالا وهب نود
« 2-0 - 

 ل هد ه مو

 لاقت ليغطلا نيرماعررفمسا العقم يت
 امس حاملا عفو كش ماذا 3 هئاَنوَلَعَد يلعز 1 ١

 ُناَلسدلاويلاو هلكل.لاريس < شسدلاو رصسلاريس هدا( ميد تشرح داذائبنلا تعدو
 رخآنم اوراساوك داو حيالذالا لعفلاو لمالارخ [نمةعاسلا بلع نع ةرسخالاٌةَّسدلاَو

 ةئيطملا لاك هلكل يللا اوراساوّكسداو لدللا

 رة ىلا نت عع ١
 ةعاسى أ لاقو كارعالا ناملس أ نع باعث ءاكح هرخ ؟ىلا ةلوأ نم هلك ٌّلسبللا ليدل ليقو

 اوراساذا مولا يد تيكسلانبا تر الاثم لغد دقفدرخ [ىلا لكلا لآن

 دلو لادلا ديدشتي لمللارخىفاوراساذا اولسداو نود ممهفهلك ليلا

 ادن مذ تلا حب * البحت اَنْ

 لون م اوراساذا موقتلا سدا ىردوملا لمللارخ ؟فاوج وتاب را

 نماوراسنافةهر ني ,ورهدلا ن ودع مريلساشيالقل ا 5 رمال م الاو لبللا

 وحلا فيم ل طا ودل مسالا ولادلادبدشتبا وكدا دقفلمللا رخآ

 د اوقب همقع هنالثيدحلا اذ_هىفدارملا هناكو لاقت هلك ل دلل َجلذالا لعيك نممهتمو ليللاريس

 (ث برعلاناسل 1)



 هحر شو س را
 حيدسناو لحزلا جمدناو

 عال 2 0

 دشتف مضب

 03 ا هانعع

 توله انيسلان روكسو

 ميسهلاو ةيقوفلاةاسثملا
 ىسرافثغضلاو (ةمزخلا)

 نمةحسدلاقي (برعم)
 (ميتسدلاو ئاسدلا هعججإا ذك,
 ةن 1 ]ةيقوفلاةانثملارسكي

 ىسرافلقنتو (ديلابل وت
 (جبتج لاو يبدي رعم)
 وهو(قراملا) )نونلاةدابزب

 هيتك ها قأسوجيرانلا

 رويعم

 ىف طالتخالاو سرفلاودع ةعرس حر هلافامهيف اهنوكسوعءارلاىورب ولاه . صلاخريغننول نب

 سعد ما فرح د لادلا لصف -

 اذسهىصلاح ردو ىيمدالا لوقىلءال_.:فلخملو تاماذاَيَردردصمحردلاو ثودحلا

 هلوئاطت_كااريدأىازلا نقيل كول بادريلانلا نبل ل ابق وبوس لوك
 و وءص وت ' ا ا د هباع د لسد

 _ ا (جم)) هنود ةنرلا حرهلا لبق َنروةبادفو حردو حره

 داوستدش حدا ليقو داوسلاةَّدشلمقو د داوسلاهعدلا اوويعدلا (جد)(0ت وبكت علاك

 ظ عدلا فلق ىذلاى ةرهزالا لاه اممعس عماهداوسةَّدش لبقو .اهضامب ضا_ ةّدشو نيعلاداو.ش
 و مورصاك وم

 : هس ءاعدنيع ثنللاريغدحأ هلاك امآاطخاهضاب صا , ةدال عم نب نعلا داوسداو هكدا

 مبملا قالغنا فصيجاامتلا لاق جدلان معدل جرو احدن او يعلا

 . | وم ماومشا دال لال مج دومالامابلل ءذالادارأ « اعذاٍلناعا روس د

 نيعلاىفدا اوسسلا شلال جت هينيعف ل سو هيلعدتلا ىلصم هتفصفو مييصلا ضار

 | اهضاس ةدشى نععلادا ا داوسلاديدشناكه نعداوسن أ ديرباهرنغو

 ها و” دص # راس لس سس

 لاك نيئرَملاو نيضيعلا يعدآ سنو نوللا عدا لبر ىث لك ماعوهو حدو هواي

 ا م

 مه با يي 00 كذآ

 أريصد 001 د راكع ءدأنرقلالغخ

 شان دونسالا لايحرلا نم هيك ءدالاو هداوسةدشلاهعدم_قلدو

 ولسا و وس ه5 و

 لقولا مصعالااهنعدمارقلا قل 23 قاعىذ“ اعد ىلعرفعمأام

 نا ةنعالملا تدح ىو هداوستّدشلللا فعلا يعدل سلو ةدسعفأ ن نع هسطه ىبهف

 بس هم

 امنالاقو هع نوللادا اوس ىلع ثيدخلا اذ هىلاطللا لج معيدة اورو عيعدأ هينءاج

 8 ه2 د3 ل

 قامنالوأ ىمت برعلاو عمدأ لير متن [حيراو1 تاريخ قىوردقهنالدل1 اداوس ىلع هانلو أن

 دعو نيثالثلا هليل ىهوَدَتلَعلامئلاشلاو َراَرسلاةيئاثلاو نيرمشعو نامل ىهومانعل
 10 دس و سوس

 ءاحدلاو دوس لحروتءاىرخأةياور و 000 لل ءاغدلاو اعدل ءاعد

 رءاشلا لاق مطسه تب ىشوةأ سها معنا

 مطسه لت نه سل شام - د ارم ضعي فتذصا ردقاكوو

 ا ا د و تاس جا

 عرسأاذ ةصسعد مسعدةعرسلا هدسعدلا (جسعدإ مهساهل ىوهافت ساه هانعمو

1 
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 510 جرد ملف رس »ع لادلال صف

 ميرادملا . تالا نوباقحأباهنةطيو نمضورعنجرديتاوللا انهعرادملاب نع

 ىلارخاتسس ىتهناطب برام. ةريسعبلا ارهكيْنا حجاردالا لا اطونأ ماناب لوح ازواج قاوللا

 توما ذاولذلا تحردأورعوأ جاردالاةفاخم فاّئسلا ف نسيامتا 3 ٌلجلاَرخَتسيِبَقَللا
 < ةماّو رس

 انآ ردع رار جارد ادي اصاب دشن أ و قفر فهن

 ادآلوأ ٠ نايس ٌبحأالو

 ديجي ردوهلاقي و اليلقالءلق علا حاردالا ىا رلا لاك ةزاجالا يخساو لادلا ىمستو لاك |
 8 هداك

 اردلاو عج و قايال يوصي ا نانو وهني زل برذدقتلا دب عوطعأ

 قارعلاريط نموهو ناقل هيسش رباط حي ردا او ريغصرل "اطحاردوأو امعلل | نعمالا

 ةريخالا بدلا ودي ازا ىو ادإ رينيوس ا كردور لالا طقن آسيذهتلا فو طقرأ

 نيحانملا نطادوسأ أرب اطوهلاك كيكسلاناةانقسكوو ردلاامأو سي ذسبللا هن ويهس نع

 نيرا فطلاأ امأالا اطقلا ل ىلعوهوربسغأ امهرهاظو

 57 و يك دل قم

 حاردتاذىأ |ةح -ردمص ر ا و ركح الا صتخفْناطَُْش الو وعد ىدحى :الاوركذلإ اريطلا

 برضتراتوأو يوتا ردلاهديسنبا روب طلاكر انو أو ذهب برضإ 20 ردلاو
 جلاد

 مس اعاو اردو ماجا ردااشلب .دملا لهأوا اورو * احر اموَي « ريهز لاق عضوم

 همشمىف جرد 06 2 42 رار بفك تيل وهم ار عش نمه رلايردَمو ْ

 اما ارد منسف ىسماذا ه« احم ارد ىرتشلا ا دشن واس دبداذاج ردو

 ودل 1 هنيْشم فلات ل م ىهو هيشهف جرد وهو

 ديو اورد دقل .قامهتوع اننا قفاؤاذا ةَسَدردلاثسللا ةدوملاءنيلج رلاقفارت

 ردت ةرددؤو اهو ةقانلا ناي هبا وخلاف « اسدردواعواطاماذأ ديا

 هب رتتساو همف ل دع ىشلالجرل[حَردا (عم) ها ىارعالانبادشناو

 ةمشم فم ردو دسحا وىعععلطو 00 و مايلع دو مالح 7 ومييلع جدار ءالا نبا

 ةياهنلا(ح د 03 ردمدقتدق و «اجئارده متحف 0 دشنأو اسدّبَدا ذاحردو

 0 ا

 دسعرلا توصَحَّرهلا سومو لاك لاه دو مر دحلا ريالا نال

 ثيدخلا ىعمدانعمنوكت َن لم ةفاهنم مرسلا حورخ دنع تتوصسوقل اجرنا و

 همدس و تصر ساس

 نول ىهو هردنرعم حيزبدلا نأالا انهه هانعمفرعأال جّردلاو لاق طا رضةلوربدأرخ الا

 أنا اوهريهزلاق هلوق

 : : هردص و ىس

 «ءاكت ل ةممدق وأ 3 نمأ#

 ىلا حارداا,ىوربوهلوقو
 ازكه :,طشلاريصدو

 5 مثلا حا اردلا,نام 2 3

 ةنامو-اهدحاوناموأ او

 دلج لالا نيب قداس ىهو

 ور-عونألافو اهيفماك "ال

 لمرلا قوفناك امناموملا
 هطممت :وأهدعصت نيددي ودو

 ينعم ما ْن هوقا فاك



 بل يي شعل

 حرد ميلا فرح « لادلا لصف 4

 0 هه 2مةه< _ هم +. 000-5 ىلع د ف م سو 0

 هلحادو هيطباكلا ردو هبط ىاهحردفهلعحووز داب اكل ىفراكلا حيداو همط ظ

 قرغلا لاقي وبيذتلا هلة دأرىقلاو نفكلاف نكرلا وةك واذكباكلاحردف '
 ه و - 2

 00 6-0-0 را وجل يد نالوا

 3 . 00ه 5 ل ع و يا 0 95- وه
 محرق لخدنو - بلدريعوق رخو ةقادم هحردلاو ةدسسنا 2 ةقشولاو مْرَحاو هحردلا

 دس 7

 من ضال معلم .ءاذلاهذخ أم فئالاونسعلا ةدودشمامانأ كلرتتودشتواهربدو ةقاذلا

 دإو لءاهومأ ريت اودارأ اذا كل ذواهدلو هنا ىرت ىه 50 حرذفامع طابرلا نولدع

 ةمأ ًارفاهد| اوهمسف اهل اهن و دضاراوحاهل ١ وصد رايه عاوأ تشتمل ًااذافى رهو اداز اهريغ

 هبىش<ىذلاو عاقصلااهفئأديدشيىذلاو ٌَماَمعلااهانع هتشيىذلا ىلا كلذلل اقيو لاف

 ناطح ثار ارعلاق ُردلا عجلا 0 0

 راتطلا ٌحَرداهللَْحْمَو اهملسرلاد اال

 ىلاهغنأ ةمامغلابةقاسنلا مباعتنأزامطلا اواهوسلل -تادوشو اهيفنيلال َجلاةَقاتلاداجلاو
 نملك اهسفئاوكس ع ىتحلانهفنأ تصعب م ةقادلاءاح ىف لدن ةقرخراثللا لدقو َرَآ ءءء
 همارتفاهدإو هنظتفابتم هنوديمث ةقر 0 ا ورع طلقة _ردلا نوح رت واهفنا

 ءامحىف لدي مثءا اوداهيف عض و هقرخاضب ا ل و .همارتفاهدإ |وهنظتةهعشتفحاصعلا فو

 ىضواسمتادأو اهيمطةأرملا هسيفويريغص طقس ا ىلةهتمتك ملاذا تالذو ةقانلا

 لاق فسركلا اهفدحرلاب نقع دك هيدا ند طال ةجردو اود اعجلاواضي أششحلا

 فخشأرمل هسيفعضاريغصلا طنساكوهو مارا عرسال رس وعو انكم

 حردلا اهعج يمهلاةسولا ىهاسا لبقو 2 م امو او فاما لاك واه طواهعاتم وة

 اذا ارك ىنلةقانلا حيارذملا بيذهتلا اعت اوكف دقو د ةقانلاءامح ىفلخديو فليم هلضأو

 واتا تيردأو يثقل وةنسسلا تزاجاذاْتَبرذآو ةقانلا تيردو جير لكتلا

 و

 ىلا جي .اردملال قو حارذمى يف ةداعاهل كل ذناكت اف هيف تيرمض ىذلا تقولا تزواج جرم

 اهزاهجرخؤت ىتلاجاردملاو جملا ريغ سل ةرشعوأ ة سعير أو أ هئالثامانأ ةنسسلا ىلعدي نت

 س سس و هو

 ةمرلاودلا# فاسلتع رايتس ايرون يجود

 مج رادّملا ضايَرأَتاَر ربل و ةدعشم نيالا لاش انوطملالا ظ

 ىع



 كسا م

 لطخالا تكس !!نيادشناو بقعاهلق ب

 كارا ا ا لا

 4 خيرد 2 مكلافرخ « لاداالصف

 كلذىف حردن أ ىلعها-ىت> هعدش ى أه جر د ساق نال مان ىتحاذكواذكن منالفعئشما

 م: وهص عااع تاو مو ِِع
 ئيعالال اه ضرالا ى ع حريك تقلا كا ىؤلك ويس دو

 ههورءم وو
 ملم ل او يل وقل | ٌكدَحردَمسل

 لاقي ديدشلا الو ىوقلاب شلا» مر ارد ىهلبقو رملا ةعيرمسلا حايرلان مب وردلاو

 وسد ه ىو 12
 ىلع جري الانس ىلا ترد فصعاذا ب رلاو ورد دقو حورد ير

 ه < يد قع _-2-

 هيتجردامأ اصخلا تجر دَم_باواصخلايتجردلاقيفءاوهلا ىلا هعفرت نأريغنمضرالا هجو

 )و س سوره تع

 ىدطل اردنا ىلا اهيلعير < هتريصق همر دسا امأو اهريسف تحرداديدش اير هملع ترب

 لثرااف ماس تكرت حب رلاتجردو اًردهىأ حابرلا جارذأ همدبهذلاقيو هتف وه

 و ةدهم # . وم

 يردلاع ضوملا كاذممسا اول -راافنم رلاليد ل ماهل رب ىحاهرتؤم ردي جورد خبدو

 اهنيصوأ رواها هير لاَخا رس ةمرلاوذلاف املاح ارواحلاتّجرْدَتسالاقيو

 م 8ةهم

 حردلاقبو اهنطدن م ةيقلت امدعبهّتعشتسا اذااهدأو ةقانلات حيرت لاقيو حردتن ىلا

 ودول منيعلا 55 كي هلكمالك-ل اونيددل ا نمت ماذا بنا را ىف ٌدعصاذا

 مز تضرلا اناة ا هلدقو اوسردنق اع اوم < لواواماذا وشل كانا تاملحرلا

 هروسو ص ” ب7بوضص دع لم

 رم دجوبالومعلا اوطم نا 5 جراد علا كار د اهل سق

 ل راناووطابتع اولا واماملءالٌوهَناكَمَس .طافانوثلا سرس
 جحا مجم يس دع هه ص وس م

 اىا حردو بدن موتك لمار اوجرداوضرقنا اذا موقلللاشو ءاقيلاو لسنا

 رش امقو حردتامن ملكسيلوال :ذ فاخيولو تام حردليقو تاومالاوءامحالا

 7 هللاق ثعكث د :دي:- قو تابت يس م ناس امهلوق فبل اطوا

 0 كهف لق اهتلاامأو ردن لوتقملااما ل سام متمدحاول سل لاذ لسنلا ناكم داق“ ىال

 و مو وم مد سر

 حاردالاو اوقىا نرةدعبن رح ردلاقيو مهانأ امهر ,تامعأحردنافوطلاف

 4 ل وو ص "5مل 5 ه5 م مد

 هت-رداوهتحردلاشءو لا فل جرد اهرواغماهيصتأر 1 ت>رداو 5 يدلك ىلا فإ

 مس هك ه- وو تق لس

 اللاشو هلخدأَو هاوطهحرد اواجردهجرديئشلا قئذلا يرد اهععقأ ىاررلاو همدردو

 ىو 25ج

 جاَردالاريثك جاردملجرو هةر اكلات ههدحو ىلع ىوطد هنال هيحرداةهئيوط

 قع  ناكلا يرد هتذغن لاقي كيرختلانيردلا كلذكو هنقنتكي ىذلا حدا بانثلل

 لصالاءاذكا اهياعهيز< هلوق

 هبلعأمي رح ىلوالا لعلو

 مىوىبعم ما



 حيرد مارح ٠ لادلال صم 4
 »م م رب سياعوب نس سرس

 هحردنالفّرمسالاقيو ءاجث.ح نمداعهحاردا عجرو هنمتئحىذاا كَ و

 كارعالا نبا دشنا قَرطلا ارقالاو رورطلاودلاو احلا حيردلاو ارا

 قعبواذ هب اذه طل يلع شما ءانعمهيفرعالامدسلا لفغ «حارذآلادسبلا لف *

 لاقو هيفءاجىذلا هّقيرطى عج .رىأهجاردأ عجراولا#و هب 200 ٌقدرطلا

 مف ايسئبلطاذالجرال لاقي كارعالا نبا يردد حاولا كلذكمجارذأ ىلع عجركارعالا نبا
 8ة- ةرم مدهسؤ 1 سامع 7 م ه2 22 6

 ىلعهدوعدلةمو لوالاه_جردعجرو هحاردإ ىلععحرو رهظلاءاريبغ ىلع عحرهيلع ردقب

 هجارداو هنرفاح ىلعن الف عجرلاّتدو امش بصي لو عجراذا كلذو م سيتَء ىلع صكنو هند
 8-2007 يع 2 ه2 3 1 : 7 0 0
 لمسااجيردوهلسس ىلعىأ اذكح يرد ىلعنالفو لوتالاهقيرطىعجراذافلالارسكب

 3 هه # م سس 7 سلس هس . بضخ مس هده م 6

 تعفرتةدناو لمسلاح رد وهاؤلاوو هيد لالا طاع و ةشاق ٍِرط يري اه هحرومو

 0 و هع وو هع 2 3 بود ا ص 4 هذ ع

 امي
 - سل ص ” نسخ ص

 9 مروع : 3 8ةمس3 ءور 0 و 0 . نمد و

 قيرطلاةحردموهريغو قد رطلا ىلعءاشالامةحردملاو انفع الا حراّدمو

 0 اك نتن ع ع ع٠. 5 بقص 0 9 1 282 مة سوو

 همفجرديىذلا قيرطلا لاقي ملاهي صوتمف قيل زايمزغ الا اذدطو همنسو همطعم

 و هوم ىم2 2 الوص حا هدد د صر قه ء هس د بوم /: ١

 هحردملاو تهدمورمم ىأحجارداهعمبو حردو ةجردمو حردمامهريغو جي رلاو مالسغلا

 وس دما لاهو كانا رسغدلا 9ص وم 7
 222 6 2 عا يو 8 ومس 2 وهدد مر

 ممهنهل ناثيش ح را دم #3 هناك هسعبعفص ق ورب | ىرت
 - 6م ساد م

 ع 3 -ء د هد : ع ا. 0

 شانحا نمل جرالا ةريثك ةيادإث دش عجن ناثيشو للا لجرأ هناكن علا هارت ىذل ا هدير فورت اديرب
 امرإ 7 .٠ . م 0 ص ص .

 ميشلالاقفف ورعملاتامثلا نمر ودقلاهيبنطتام وهو تسلا ىمسد ىذلا اذ هامأو ضرالا

 20001000 3 ب 4-3 55 ع ع

 نيب كسب الل هب رظىا بضلا جرد مهل اوقو بعيدا ميمهلا اوريغالتانثملا ءاتلابوهو ا

 الوالملقالملق مهُدْانسمانعم مهضعبلاق نولعيال ٌتدح نم مه ردتسنسيزعلا ليزتتلا
 ميعنلا نم مهملع تفي ىلا عت هللا نا كلذو نوبستحال ثيح نم مهذخ انس انعمل.ةو مهتغابت

 َلَدْغأمتَرَغ ىلع معذخآفتوملا نورك ذيالف هبنوسناي وهلا نو: كرف هينوطيتغب م
 كي دوعأ ا مهللا ىرسنكر وك هلا لجمال هنعهتلا قطر ناطللانيرعلاه اذهلو اوناك ام

 مثدهلا كن عىورو نولعيالثدح نم مهجيردتسنسل وفك لح هس ائاحر د م نوك أنآ ا
 مم



 لد:+نيةمالسلاهو هسفءاجىذلا هي :رط ف عجرىأ هجبردنالذ عحرو

 3[ : حرد ملا رح 35 لادلا لصف

 لاقو نفطي هلصَنمْرَقلا ىفدل أوق

 «اكاشامر هرددورطملا لعتلاو دع معامل بع نا 50 37 اسرادلاَلاَرَعل ادلب 23

 ردانلاذاشلاءاننك لاتعليق حرخملا ىفامهندب امدعامت ىلع ميلا وءايلانأفك اذ
 و2ةم

 كلذوكوماللاو نونلاوماوثونلاك ةيراقملا فورا ناك اذاال لق“ ءافكا الالثمامغا و

 ةياندلا اضرأىعو !هيلع ىبصلا وزهيشلا بك ىتلاهلعلاًةجاردلاو حراخلا ةينادملا فورا نم

 اهيلع يردي ىلا ىهو لاخلا متل 4 جاَردلا ىرهودلا لاجرلا هيف لدي برها فذختتىتلا

 تانايدلا لاح رلااهتحت لديراصللاب :رط ىو ست ىلاتانادلا لاقي وبيذتلا_ىئماذا ىصلا

 بضلاَوٌلخَر 0 5 أى ااهيلعخ ردي ىلا ةحارّدلاو تايد

 ه] تف خاردالاواوضز ةنااذا موقلاحَردو هل-ببسل ىضمىأح ردو ىشم ىأاجوردحردي

 هد

 اهتدحاولابجلا نيبال غلا اانثلا راما ةسحردنونالثهمسلا جورب محربَلكو

 نيماضلاو:ةلادسوعووفزاالوفدتتو ىف كان عيخي ناو نو

 ب وم م2 2  ىس 5 دءء

 23 ىهيقساف مساقلاوبأ اذه 03 مول ارو 3 ىنوسواجرا دم ىطرعت 3#

 ونص

 ناكملك ةياغىلا جرد ىسقنازا كذا طفي متسصس ناار عل

 8و ةدس موو #

 لاق ليل حراواوةبلاغتشس اب هت حريم عرئاو ةحردشلا دايلعلا لبق

 سوو و 4. ع
-. 

 جراودلاريصق ى يقف نط #2 قوق ماك قرشا ب قدزرفلا

7 
 ىريوز سترات لا وقةيادلا راهو يذلا ادحاو هلفرعأ الوهديسنءا لاق

 ائاَلاَعذ شفخالا ناعصأ نملحب .رءاخةناسسع ى دنع تنك لاف ىروثلا نعهدنس ىرهزالا

 نم ةدسعانأامانلق جرذانكّشعباذه سل لاف لجرلا بلا ىبتناانإف لب ,انلقانالفاذهش لأ

 كشعباذ#سل حاخلا ةيطخ فو ذرطن ىأ درملا لاف لايحدلعفرب ن1 لاةفلثملا ا ذهبرضي

 لوم هسنقو ريغ ىنكمطملل و هغم سل'ئث ىلا ضرع نأد رمد ل موهوىه ذاىأىح رذاف

 5 2 0 000 وو سس نا 0 9
 ىهذاو ىضماو كو ىأ هل ىضرعنال ىأ هنقيرط هجردوبضلا جرد ل لاقي وةكرحل اوذلاب

 برقعتو دين م كب اًمسلا س 0 اعبرانج ارد انكمانو

 7 ا

 َنقفانملا ضاعن لاا برو اي تيد فو كر ناكىذلا مالا قعجراذا سرنا عجبرو

 د_سملا ن نم رح ا ىأ قيرطلاوهو جرد عجب حالا قفانماب كح - ارذأدصسملا لخددقو

1 



 لاق سها مسا ةجاحدو هلوق
 ىفىرغملا سءاقل اوناريزولا

 اهلكف ءامسالا اماق هياسنأ

 كلذ نذ لادلار سكي ة>احد

 ةرع اشناوفصتنبة> احد

 سوماسقلا حرش نم ها

 ىريععم هبتكراصتخان

 ف ةافرملا ة_تردلاو هلوق

 مضلابةحردلاو سوماقلا

 ددشتو ةزمهكو كير اابو

 هح-رد ”الاودز_ه 2 ني

 ةزمهلا م خلىأ ةفكش

 ءارلا طخ لادا توكل

 ارملة ءوفمةد د ثم مذ

 عم مأ

3 

 هد 9-5 هس هس ها سو

 ٍباكلاكمانيع رس 35 هك ) عسل ري و
 - ملال

 او دوسلا لاب حادا ءالانا حو ذمووفهنخرأ ذات تفيد ىممالا

ًُ 
 بوح د ليلو مالا هتموت فاقت انو ةلظلا دش ةحدأاو مالظلا ارئاضدأ

 نما تا وس ًُ 2 4

 دياَح حد لد ءادراذاهدشن اودَحاَدْحَد هيف لدللا حيد يوجب دامو ةروسدرعسو
 و ع -

2 

 ةحدلاو ضرالا لعةطسننمةاَجْو -دةقانو دا اوس ةديدشىأ وجد ةقانو وج درعنو

 رسسلاف ورط اهيف ةقلحه سف و س وهل اهراس تارا افق ةرط ْق عض 7 نيعيبص 1 اردق ةداح

 ا ىو 2, 7 9

 بيودوأ لاق عضصومج وجدو ةأ ها مسا ةحاحدو

 و 9 يس سلو مىمسو م ةهزعع هدد ان ع هرم سا

 حي وحدو ا نود سدقوتر ظل دع قشاعةر طنىأىرع كدا

 هك طر 8 وس

 2 جد) سقدالي فدلب مساح وحدو

 بابفولاك هيحماذا اكددحدو عماجاْذا جد ىرهزالا ىلع ىههو ةغلدمتملا لاذلاو ةئامع

 25 س 2 مع قادورع لاس

 ميدألا كر رك اك رع دكر عا ده دي هد هدمسنبا

 2 م سوس مل سو

 َج رجلا ناتغلاممن أكف ىنعملاذ_ماهذهحذ ةهملالاذلا
 م ”تو < س دو م ىو - مو مور -و

 ردع ن ند حي رح دتام يا ووللا حرم او رود ف عباتتىأ حدف اردو

 جراد اهيفدتك من أ 3-0 يس نمنادأولا اه 00 ةغباتلا لاف

 5 ه سو هم وو 2

 ملا خارخضسية ماو خلات قداتملا نمله همر ديا مةحورحدلاو

 --- هدم ”ت وه ه5 دوم د95 5 تو

10 

 كيرا ع 6 راجدلا لم 0 للف عشنا جودك اهئ

 كولا رع لاقو حرخدملا لجل لاقي كار ءالانا جراف ورا وامس اه

 قوف :اههضعي بنام ليتل هر دو ءانبلا جرد (عسإ * 5 1 راجلازا ورق د

 و رب درع 1

 ةوبلاو ةلزاملا ىفةعفرلا ٌةحرالاو باعث نعةريخالا ةزههلائمّدجردو ةحرد هب دحاو ضد

 جرد عجباو ةلزنملاةحبردلاو تف :ارأ نمتاقمطلاىهو تايزفا دخلو ةيتربلاو ٌةاكرملا

 10 0 و سك 4 0-0 0 د

 بداذا ىبصاللاقي و ىصلاوئشلا هيشمناحَرْدلاو ل ازانمنم مف الزاب هيلا اسردو
 دس 2 سامع من هس و وو

 اناََمحرادوهفاّ رداد ىصلاو يش ثلاحيردو جرد ردةكرملا فذخأو

 سا سس سا ”# )7 ,”ةود 7 2

 ادوات ىصعا #23 حراحريغترردقىتنلا
 س7

 همكحت قبلا ىح دا م ىذاملا برقة دقنال كلذ زاجو رادو باح ومدارس

 هلوقو ايدو اهئبعض

 لاقفاطقلا عبر نا حام لعجو اههايقلاح لبقةالصلا تماق دقنولوشب م هارئال ًاداكتوأ

 ةن سدس 6ه وس

 قع ايَرعلا فاطَلا جبر #4 هيدعلاسجلا لامن

 : ةحرحدءوىشلاحرحد 0



 1 ا تكونا

 بيديها 06 ىقهعيقصو كيدلادارأ هنا «ةرصس حاجدلا اتجاحت رك اي دسال وقف لمقوأ

 ىلألوقدشتأو ناي ردا دخلا لبقو لزَعلا ن نمةبكلا حاجدلاو حد حاجدلا عجبو

 هتيجتأ ف ىازدلا مادقملا

 و هوم م ْ
 ىلالاذيالاو ءاّيقلاو ةعاردلا حو رق حجج دارا وللا هيكل ةسجابس عجبا ذهل

 © نت -ٍ ل ه6 98 مو 8 ع هع 0 030 3 5 1

 امهو «ردصلان 3 هن احد تنان# لاق نءرغاردصو * شاي امدحاحدلاو سامللا قلدشت

 14 جيت مملاقرح « لادلالصف

 كلوقك دئازلا حرط ىلع احد عبنوكي دقو نافج يجو عاصق فاق ةرسكك ع هبا فو

 ءاهلاالاهدحاو نيب وهّسإ رم 00 دامو ةحد عجب ذ ارح هناكف ىو قص

 لوقي م هض عبو لاقت ابسدو جاجدو ساس اولاو ومسلاف ماع وةمامعو ماج ةمامك

 تاطنا ىقرادارألاك م سنقا وذلابعرقو حاجدلا ثوص» رب رج لوقو تاجاجسدو اجو جاجد

 ةصم سس م 5و

 ةجاجدلاب كواعدددو هر ه ا .ٌقرافا رهساعم عناء هنأكلذجاو دلال

 ص مص ه < 2 3 م سس وج

 ت0 تخص ىأ كلاب خطتسبا جدد لاقفاهبحاص جالا تجد

 2 آ 4

 2 حينا ستار كااوو لاك حيوردلا حبدلاو ٌتدعاهشمىةحاجدلا

 يل

 ةةد

 م و < وةو<

 آل اضع تم ًازادق ع حرش #3 احا تعا ُتد :ارازوكو

 مس وص سد -

 الاديا هددص جيرارسكر قدا بك م ٌحاجدلا داع

 ه3 8م سمس وس 0007

 ةحدلاو « نيتحاجدروز نعرتش 23 ناديا ارينا لاك هلامثوروزلا نيعَن ءناتحاحد

 م ُُك

 "هلماو نس ويمد جب ياحب وج وجبل لدللا محدن دقو ةلطلا دش مذلاب

 هون ل ميح اند ول صأو جادو جيجا جودا عبو ملظأل» ءالا حدحدو ةلظم وحد

 9 هم اك د ىىك هس ٠

 ل-دقو دوسأ عدو قرود عسو ىج نبال لملعتلاهديسنالاك 0

 اهيجدتءاعسلاتحدو ذاق نقاش ةهلملو ءوثلك نمدوسالاي دلو علا

 رع ذا حرص

 يدلل حجما دوا هحالس حدا حدملاو حملا لخدهحالسفجدنو تنل

 عكس
 0 كشف جددت ىذلا سرافلا جدملا ثيل اضيأجدملا ةيورهت لاو مالا حتما

0 

 اهعدمد وادب رخ هود د>فف و اهبىطغت هناك هحالسفل-خدىأ لاق جالا ًالاشىأ

 هلقنلادي ور ىشعىأ كي هنال 6 حالشهملع ىاهكفو مارس كور حالتبلاق
 و3-5

 جدملا وهد.سنبا دفانقلا نملدادلا حدملا وتمعتاذاءمسلا تحتم هب ىطغت نال لقو

 سس
 (ث برعلاناسا 1؟)

 هلوقبرعاشلا ىئعماءاو كوش ىفدل رجلا رألاهذفنقلا
200 



 ميكا رح « "هلمهملالادلا لصف 11

 فو عادلا مهود_اولاكاذلاقيالو ةعاجاووك ىو ديلاقيالت مكسلان بالاك

 دو هلزنتالف حادلا لزنم كاذ لاف ىئمنمرسيالا ثااءلاك تاز نيل جرا لاق ثيدحلا

 ءارجالا نموهعمنيذلا حادلاونوجتح نيذلا املا جادلاوحاتل ال سقأو :تكواذاتدنلا

 ناذهورفسلافنوعس ونونديىأ ضرالا ىلعنوجديمجنالمهووناوعالاونيراكملاو

 تت #9 7 قة<

 لءقو تورد ماسي يريكتسمهىلاعت فوقك عملا امسهبدار اف نيدرفماناك ناو ناظفللا

 ' ةئيهمهل يلا ف اموق ىأررعنباثيدح فو مهريغو راعتلا نميسهران* ىف نوبدينيذلا مه

 ةَجادالوةجاح نم تكرتامثيدحلاامأو ىرهونا احلام اوبس نال ع اقناع ركن
2 

 نال تنوع يدل صفاذسه ىرهوداوعذ ىربنبا لاق ةحاعلا عامل [بميف راي تف هيلا

 ةجادلا ىرهوحلا و ذامناو اهمكح اهمكحوةحوحاهلصأ ةحاخ ناك ة-وداهلصأ ةحادلا

 ت.يلوريسلا فنونديىأ ضرالا ىلعتوَجبدين يلا ةعامجا جادا نماهمهو هنال حد لصفىف

 ٠١ [د الواح تك رام لس لاك ثيدحلا قو ريثالا با نسف ةحاللا نعم نمظفلل هذه

 نوعحا ارلاةحادلا وتدل نودص ءاقلا ةحاسلسا ىلاطمنا لاق ديدشتلابةباوزف ةءاحاذكهو لاق

 ىوهعضوم روك ذموهوةيركلا ةجادلابوةرخملا ةحام لادا راو ةفسا وعر ورنا

 هه

 رع اثيدح ف دسعو أ لافو أذكو اذك : ناعفال هحاودو هللا ثد جاوا يدع مالك

0 0 200 000 1 

 مص 2 سدس

 يادنيا 30 5 انيق

 - قم

 00 7 0 ا م

 ارا لت 2 لاو ركل لع عم وعد 5000 ها

 نارتو واشا زم 23 " يقترن نزل تت

 هال ار هاظ عمذ مئاجداماف محصق أ لادلا تو يئس ايدو حاج عداد وازن

 دقو ءاهلاالا هدحاوندبو ايوعأ سل هن |فردسوةردسك ةج احد عج نوكسحب دقفحيَجد دامآو
 يي” كعب“ ضار

 ل اولافَتناك ىتلاةرسكلاريغ مسجلا ف كلا نوكت "نا ىلعة حاج درعسكت 9

 ةماعنيعةرسككد اولا فةرسكلان وكف .هفلأو عملا ةرسك اهنكل فئالاريغفاالاو



 حاس دمماوخلادوعسم نبأ ىعمو هلادهتفتدقو برعم ى.سراق مسي ربالا نم ةد_غملاباسشلا

1 

 بيذوتلا ةئرهلا عيقاملاريطنمرئاط يدم ةقاذناوةماهلاو هولا عيبق م دملجرو

 ادا را هلال اوضىل_.قو اوربديواولسقينأوهل قو وِ رافد 1

 ليقمنبالاق ىعع تكدبدي ىلنوفو عرسأ

 ما جد ١ مهلافرح « ةلمهلالادلا لصف

 امهعجوناودلاو حابيدلا فدسعو أ لاق كلذكو اسدلان . مبوصأ حابيدلا ثبللا تار هلا

0 3 

 دو مجان

 قنلا ىفالا لمعت سال كلذ نموهردج أ اهسامىأ دينشتلا وك 1 حيدر دلاامو جاييدلاب
 و

 هفارطا تن: زئذااوهاولاك مد م ناسلمط هلاك هنا ىذا مي هاربا نعىورو نيواو

 0 ٌصرالا َنوُسي نيذلا هه سان |١ناكلذو هانعمو ابي دلا طفل نمليعفوه جنا لاق

 د هد

 قدالو يد وجت دالورشسرادلا ىفامةيرهدلا ن ءءأ ارفلا لم مترامعب و ههيدبأ ىلعو نست

1 

 تما والا هينغتلاشو كر هوذا نيم صف! ءاخ اي اتاوطلا ل ٍىدالو

 يا ىمومىلا طتدحو ولاف كلذ ىلع ىودازام تنل فد رادلا ىف اماولاقف با رعالا

 سواك

 اولاخاكى دفعابلان مةلدمم حدف مط اورودنموأ لاك باعث نع ملباتوم جيدرادلا قام
 5 ىو ًِ ن1 ُه

 ننالاق ناّنسللاامهلاقيونادن نات ابيدلاوريثكهلئمو ييرهوى رخو عضو ىصبص

 2 سهو 206 هج و ا 2 و <

 عدت سه مرلا هسسجابي دب رك 237 هقفأ ع مرد لزاباهب كسي ريعبلا فصي لبق

 حامعلا ىف تاو نمسنخأ تلا عرفا ل

 داو تحل هب < ساد تح 34

 عدت حش رلا هسا ديكر ف را ملك اهبىدد

 ريضلاو قولتارثأخدرلاوعدرلا ميا ساورغ صرة ىنلاانه علا

 هنايس ىهاشت تقو كل دو نينس عست هل ىذلا لالا نملزاملاواه رك ذةأرماىلعد وعباس هلوقىف

 . ا ا 7 1 جك ل
 اهيفدوم كادواهروز نعد_ءاسولاّتفن|اهيف لال فلاو قفا ص ىمل سو ىورو هبوقةدسو

 ىئماحلا ىلا ارعالاننادشنأ ةرشي نيس اببدوتس

 سمع و وو موتة

 ٌماّشالا هوجو تربع ذامارك #23 هو حابيدوام ادق سلا مه

 5 ل اك« اقوول هيج 7 : وهو
 ةماهلا بق شد رلا م و2 ريد جيدمربع ا 4لاقي دارا سيرضؤ ماهل ل

 دج

 اق 5
 حاسسدلاو ساطرقلا ىه ةباشٌدسُق تناك اذا ةقانلل لاقي نار ءالانبا ماحفلا عينا فدو

 26 ص و وس سس 2 سوس 3 سو همم نّه و و مسا

 ايشماوش.ماناخ اهعدو اهيحَد ةولعدت د .وغلاحد (جد) س 'ومطمعل اولي ا رةيلعدلا و

. 0-1-0 00 

 2 اناا 00

 ود سل م عى

 نعطلا جد حدب ماهج #2 اهقاق لابس ساذا



 جد ملا فرح « لدلااو ءالئالصف /

 ةفانق ني نايمهلاق جالتلا عجلاو

 اجيال بطول اوتو هنم 5 امال اهبالخت كك اينو تدقاماذا ىح

 ها( ةاشوم عيراسأ وود ارطىذس شخ ند تعنصة مس ل ل وهلم

 فرع الوالاو ارتاف ىو 5 نالف مصأو ةبزامب بعت وأ ضم نمرو قا ميلا تشب

 مهلا يبو 0 الخالا لردع امن ادنمءاملاقوذت أم َه 1 -ةقانورعوأ

 وثسدىك هو 3و قاع و رهن و هم 3 مد

 لاقو نتذف نكسوهو مي ىذا اوضو اجت مج لاه ةفينحو أ لاقو ناو ورا اجت رمد

 سوس 32و 2 27 صوص سس

 لاق هناا ارعالا نما نعفئكورو لودي قاةرملا يو ىرعتالا هد رم

 هاك سو سل وة

 دن وحن ةدءاسلوقو نيدااداسن جكتاوزموأ ها دولا تلا ضخما عا

 ابا ةيودو اردنا ىلاذ | د الون توهلارادبيقأالو

 هنلامأق ىربنباهدروأت يملا اذهو ءانثلا ءوس وداسفللا ميجا ى :ركسلا لاك
 74 5-- ”ءمو

 احا يود ىمحاردغلا ىلا ١ « الونا اهلل زادي قا الو
3 2 5-5 

 و ىو -و 2 3

 حان ى نمتناك ا هل ةرضلة م ارعأتااقو برعلا نم "يل سق حانخ ىرهرالا (خ)

 جاهنملا ىلع لَن اذَعَمم حافلا اد ضعي : مىرصٌأو* اتش جتشأ ى ركنا ال

 جاو زالااضرل هلع : جانت نير م م « جاعلا وح قثع هنن

27 9 : “ 
 كك سو

 ادت تك لة رمار قلل( حلاو لا جاتو جا ) جبنخ])

 وى 1, د مو-

 ةفيشحو أ هاكح هنوفدملاةِس اهنا ءاهلاةصتخلاو ةريغصلا ةيباحا جم كنا ةييظع ينخ ةمضهو
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 سدت بابح ىهلبق جات اركذرملا 2 ةيّرعمةسسراف ىهوورع أن 2ع

 ىئابزرلال اف لمقلا ميجلاو هامل ملا ىمدالال اق ةمضفلا لمَعلاةصدخلاو ضرالا ف

 دك سوس سان ص مع سوس 0 همر سو

 حزتخ ل جرو ريكت حزتخو ريكسلا هحرتشلا( حزتخ ]) ىمدالالاقامان دنع باوضلاو

 ( يننخا) ءاتلاوءابلايركذدقو ”ّلَكوةطمر كاف راقتمةمشم هكا ( يعنخا) مطض

 ١ اطول اعنا( عج رك 0 كلاربثكلا مضضلا ميشناو يالا

 وطملا ضرإلا ميدو برعم ىمراف نيزقلاو تلا جدلا ( جيد) ( مهما لادلا لصف )

 عجلاو داوم غتفلاو سسكس, كلذ نمقّدشمنايِملا ن نمبِرَص د جادو اهضوراخ د اهدي

 الاقثتساءاعابلا اول ديانا هنأ وحانددلص أ نأ ىلعل دب ميايدمهاوق جنب لاق جيباضو عباد

 ىهو حراس دلا رك ثدد ملا فو ريغصتلا فكاذكو طاريقلاو ران دلا كاذكوءابلا فمعضتل ||

 بايثلا



 6 ٍ مخاخ ٠ مهلا فرح 31 ءاخل الدو

 ىتلاىهلآقد و اهداوىلان 2 نيلا ةريشك# ا ل مم اءانغ نمئإلاةلز 6

 ىًامَحدقو لشلذاَلقَاح دلو ىقلا قوتلان مجواذناو 2 وسلا م

 دس يجعخلاو 6 اهدإو تمطف
 < ق2ومء2 و ه ص امصس و

 اها أاعراوشد اح #2 توتال اذا تولي و

 و و - د م وهر

 حالخلاورعوأ ىودعلا نودراغصن نس ملخناو ءاملأ ٠ نمذ الا ةرثكة عقب

 مااا هدسنبا صاضلا م للا لملقلاهوجولا نمل ثلا مكي سيل ىذلا علا

 ههحالو 3 ام #23 لة ة يفشل هبوب ليخمالاق

 ليقمن ل اوقوسدهتلا 2-5 ضو سس ا 1

 ل ه < ود 8 هم
 اد را ليا ولهكلاح السي ىَر را تدعوا لما اذااماجنا خو

 ةفرط لاق هبذجى أ 20 اا رك ىذلا ليخلان ملد واليا لاق

 رجأن با لاك ةططخدو ربا نمبو ورش سلول 0 مزح ٌتاْسْمَدلايخ .
 هضم 5 #0 5 م دعو

 مهسملا جالا كاز نم نيد 5 هك ل ةنااذا

 مس  ىعاوض

 ناودع. 01 هرعلا نم موقمهو شد رقى نومسني قرن سالف اذن هىورو

 ممالك ا دباوعسو ةناك نب هيل كا ا هنعمل ىضر باطلا نير ع مهقحلاف

 هعزانتو موق بسلا عزانتف مهباسن ف كشاذا ل موقو بيديتلا تاودع ٠ نماولتخا

 د موو ت99 2177 وذو ه4

 هموقْن ءلقن ىذلاوهو لحم ل جرو «راهعءانب ١ بخ منا مأ# تسمكلالوقدنمو نور

 السم لجرلا ناك ا ذازلجتو:أ لاق 5 ح ”1موقىلا مهيفهمسنو

 لاق عبو مهريعىلا م مسالا اواقتنانيذلا للشام هدرغلافو همأىلا بسلا بذكمالنأ كرف

 وى مدد

 ابل (هطعتراف ايام بسناو هرقو عتاومهمبذج هاك عزا لد

 عم هل م7 1 نب ص ني سو مو

 دح !ناع رف لزانم نب ١ عياح و مرن 00 عار امقت

 هيام لن لع يع - قع ىلطت لزاتسموبأ هيفلوقيةققعلا

 ةر مد < و

 م 21 د ادلك تفضح طلالوقو

 ( ) قلقا يرش ل وطلا حم الن اوما :ا (جبلخ]) هيساوقلشلا لت ْ اخ ]
 : "ا
 تانقرلا سقنهتا دمعلاك ىناوالا هيشخ نمذ ضقت رعم ىسرافرصن مل

 رس 857 | سرع

 ملفا ساسع فتصل نبل »* قسو شومان شدا س دلي 3

 لصالاب اذك لزانمهل وق

 : يدعم ما اهم

 شو.حلا,شدحلا سلب هلوق
 لف 3م الا اذك قيد
 سلبو سوم امقلاح رش

 قسسيو شوكلا شيكا
 تحب ةدامؤهمفوررحو
 تامقرلا سقنبالدشنأو

 رضاناق بعصم شعبنا

 سس رئاماتشع نمانأت أدق

1 

 هيعينتم ما



 50 ملح - مفرح زم ءاللالصف 0
 | للا

 ظ يح وا ىننأٌيكلاق لرمتلا نقلا ث نهتداهشلطبافلالتسالاندبشتأ تملا

 تدلَخوأب ايتو اجواخ لع تيلخو هنمع تلح لاقي هسننو كوقَو نرطشا اذا الت

 ىدعملالاقوهنكر و يشل

 اك اذا لاما 2 رساوح * ”مءاسنوعذ موي قل رح نبا فو

 دعس نيداعنيداجب ىفدشنأناندعو لاه و نكرح نط ورع ولأ لاق

 اسس  ساسصو مو لس سس ع س0 نو

 عادلا 23 حافو نحر هم برا

 8 ل و ه< 89# 2

 | ا علو ب ردضي عل نيعلا خخ لقب همسحلف نومدقىدلا يالا

 حرر جلاس ل تراطاذاْتَدَمْحاَو

 ورع 7صدسد موو دمت

 طاولاههَكَخ لف بناجن ءهحمر نعاطلادماذا ثنلا لاك تبقاح نمهدم هيسخ او يلح

 ةحوااهدسنا هنعطاذاهحدقو لامشلاتاذو نيملا تاذةنعطلاةبوداو عازتنالاك

 س ادور 3 , »وم ئه ع 2 ومس 202 مدمص

 قي سحأ نمةحولىاوعقوو مقئسمربغ حولت ما لع آو ةرمسب وةهنمع بهذ ىتلا ةنعطلا

 لاق ىلسيث سلو وعى رلالاثمالا فلاقي تيكسلا نا يبارعالا نبا نع طالتخا

 لاو ةمقتسملا ىلااولاك هاوس معو ةحاذك ةصواذك ةيهفرصن ىأ واذ هلوق

 لبان عمال * ٌةحوحو لس بيعطت .- سقلاىيصالوقىنعمف

 ةمقتسملا ةنعطلا ىلسلا ولافامجب جر مار لع تمس رك عج رب وم-(يق نعطلا بهذي لوشب

 ةئطحلالاق بصملا ىأ رلاةحوادلاو راسلا ىبعونيعلا ىلع ةحولماو
 2 2 وخد وو 0

 فرصمز رهلا نعابيف ةحواشمم د3 هنعرب ا داخل كو

 لاق اهمكن ااا ةهلاخدا سلاما اوهو حاكنلان ير

 هبل جرلا ىتشين أك يرمتلابللاو هكا اهيلتخاو + تاكحارتساراجاهل تلح

 نوكيامناثيللا لاق رسكلاانلخ ءت لوقت بعتو ىشم لوطوأ هل معي ل-عنمهماظعو
 2كم يذج نال آل قاما 1 قاطتسيفكاذدع يعي قتحدضعلا بصلات نم

 دعب طاعب ىتددضعلا فبصعلا ضيدان ارارااجرملا سودا 90
 د مه 29

 يال ينملا 0 اود سه ىعب حى شعامردقوهوة لح مه وان و قاطءسف كلذ

 0 سو )5ك

 ةنايجلا نيج واحلا قيعب لح تيذ تببلاةيحان قداسفلايلناو تيبلانمحيوعاام

 حوا ةقانو قريلا ةديدشماملا ةريثك حوا امو ةيلذهباصسلا ماعم ن ملح هناك رتل



 2 و ملا فرح #3 ءاذنإ لصف

 م

 دشناو لغاوشلا «ةلغشىا ًلباولا نكح لاقيثبللا مهىردص ل .>او

 هتكاضو ان دلارومأ سلخ لاقي ىلغ.ثىأاذكَى كح «لاكسالانودُلاكنالا عنو
 فره و ةيحان يهد تاك اذامومهل اهتطاخ لاقي 3 15 03 حلا وهتعزانمومهلا

 اهيفرهج ة الص هياحصاب ىلص لو هيلع هللا لص تلا نأ ثيدحلا فو هبلا هيد هناك ةيحان

 هلوقىؤ_عملاه اهيا مكضعينأٌتتظد ها لاك ل بال فره هفلخ راق ار قوةءارقلا
 هملعرمسأ وهو :ةأ تنك امىلاسل نسبا ور باو رهخ ةءارشلا عزان ىااهنلاخ

 ثددح ىو دعم 162 ابو ىرد ص قىنلا تاو ع زئلاو بدخل لنا لصأو

 ىوربو كشلاوةبد رلان مئثممف كر متالىأ 'اردصوف ٌنيلسعال مالسلا هيلع لاف ”ىدع

 ةشناعثدحهنمو با ارطضالاو ةهكردلا حيالدخالا لسصأو هعضوم روك ذموهوءاخاب
 و ه معد

 قو هسعدق؟ و 5 ا َت كنا ا اعف مردملل دم 0 أمل نعت لك _سدقوامنعهّللا ىذر

 نا اينع دن ىطررط نعول لب هيهتاارفكيوالا قرع لمح ااسشيدسملا

 مسمع

 لمح ا ملكت اذاف ل#سو هملعدللا ىلص ىنلا فا سا ناك او ىهادأ ىداععلا أن بمكسما

 ةياكحوع ازهتسا هنقذوهشفش لردع ناك ىأ تام ىتح مسح لري ةكاذك ٠ نكلاةفدارفههجو

 هاج م

 نرد(“ -ميبرشُم ةباورفو تام نأىلادعترب قف ملسوهملع هللا لصهلنا لوسرات ديس لعغل

 كو انهن ار دق هك قافأ مريثالا نبا لاق عصى قافأم

 ربرجلاق اهيف لوكشم حلمات 2
 وول 7+8 سم عد ىو سس سقس ضو

 حالخت ا ذريغ فذاقت ىوو 23 حريمداوغلا فَعَت ىوهاذه
- 

 هبفكشأامىأ كش مالا كلذ ف بما موني_بفن ىأمالا كلذ ايطار ثلاقو

 مم و2 تا

 ىليلي تسلا ل ل لا ياس هسئيعي همخو

 هدص هو همس دك صار 8ك د مم و

 نييطلعا يك امح 23 نيعرىذ ب عش نمير 1 ةسليخالا

 هو 0 3 8-5 2 1 3 عمد

 0 اني لح امد 2 ىنسبواهت اول موقاب 23 ندعو ب جا تحس دق

 5 و - م

 لجرلا لح ألاقي تيللا ءاضعال ارب امللدكو كرست للا و داما

 80 ف اكره كل اذاهامحاح لخاوهينيع نع هيسجاح

 م5 مو و م ومو

 اهدقالعمددعب حال 3 هيدا ع رىماكب
 م ه-

 ظ ثر.ىلان الاف رص ىا لي اسوق مليت هندي ةواناناعيرش 1



 مح ملف رح « ءاحلالصق 1

 و م دس سودس 2 9# وج ه2 2 مس سرع

 حَرْضَتو بناه انعجالوخ د6 كس 0متاطيصيال تاق

 ل 532 م ده 5 سر

 حر نَا مان عسب ا كن :”اكراكنا ىف 0

 ىغي هلوقو 06-5 ىهو ههتّدشدقى أ لوعفلا هذه ىساش لوقب س 15 يراد :وىعيلاف
 لص 832

 سرفلادوقىنعي ءا 5 اًرمسسعلا ىلع لتقف ك ازد لتفل يصبح علا لطول

 200 د 5-3

 امرك ليفوعشاب ىعيعطقل |عضوم هت-رقولاق قرط نمرع- أى أدتولا|كعل نمسا 3

 ىف ىربنبالاقو هبلا تطرراذاةبادلا بد جهنال عل دتولالاقيو دب ب دلاو مدلا نمهملع

 || حرف اتدك هلعجو هلءانغسرفلا لمص ل ع4. ضرالا ىفدّوّدشو لح طيراسرف فص:نيّدسلا

 طوبرملا دولا تانوىأ ٌىَعِبتانو يمصالاهاورو لبحلا هيد دع مدلاودب "لا نمهالعال

 حرق تكس هرفدتولا ناكى لاك مث هلوحلهصتل محلا اودتتولا تاىأ اهله: مي لممندب

 ناسرالا بنك ىأى اس هلوقو اًننكراصمدلابو حرق راصدب لاف مدوديزهلعراصىأ

 مالاَت يكسو هديسنبا اهلراعرتى أح رضتهلوقو هنلحبر ىلع موقن تس رفلا ف بانشلاو
 و ه2 ود و

 اهدآو تمطفا,ماحو كلذ عون كأن مص لو ىنامعللا ن ع هتمطف هيدجت هس ذو هلت اهدإو

 د همأندو هش قرفنالىأ متلا ليصفللا ناك لاعبئذلا ثافدمأَن ءليضفلا الدار ءألاق

 بذ_ةعامنالد ا .ىأهتشمىف لضت نونحناو الامشو انسييذاحخ هش مف نونحلا نو

 رعاشلا لوقهنمو لس انتو ككفتىأهتتشمىف حج ولغملا منو رسب سهو نة سه

 10 ةهصوم ص 39 و ودم ةيسو“ ع

 1 0 ىلا 8 ىشسع :ةواه كك تيع اللا ضف تايقا

 ررح لاك علفتلا لثمن َْتْناو

 رك ل ا 5 تأ  سمورالدج و
 داو 0 ِن 0000 نر

 2 مور 2 اقر 2-5-4 اه ص

 | دايت ناوزارد سم رماها يرتب

 يوناو رنا علوا سدت سوف وألا نمحي 0 1! ةوضاخما ردش.نأ

 وو هس 7 هرسساترع هن سس ك 022

 ةيلختددب نمكوشلا لَو «وطرم لودا# لك لشلاو َلَرعناَلدعد قف هرودقدم

 ىارعالانبادشنأ للغش هلعم هدو فنا كرا نق هر لحرا قا هعزتتا هَ
 هم 2 و و

 ناطقا قالو 6 قاكمومهلا د كدأو
2 ًّ 2 
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 وم #7 تبورع

 ماوراعثيد>هنمو هنوذتح ىأةنملا با ىلع هويتك ثيدحلا فو ئثنع أسى مث ىأ

 قى | ًامئاطشالا الاخ توما لعجهتلان | ةارخلاركذيلعشي دا> قو اهرب نما كتاف ةلس

 ا اىأليبسلا مضو نع مالا 4 : دا ىو اهناسن واعر مدد

 2-2 رم ص

 و سو علو ه2 وهم 9

 مهحف عرسي ا م وأ هموقف حي هوز ىت> ةريغملاثيدح قو 24 تداولا ظعالاق د رطلا

 دقو اهنباكلذا لو هيلا ته توموأ حبذباهدلو منع َبْذْححوَحةقانو بذختاوه رخو
 ه2 8س 2س هو 00

 دعت لاقه ارتالأ ةعض ره لكدارأ + اجولخ ةعض رص ىرئاموت 5 باعث دشن ةقانلارغفنوكي

 ىلاعتهلوقىلا كلذ ؤبهذيامناو * ندد انودش ع
 ه5 < هدو هه - هو و و م هرج داو ماس تس

 مهام كراكس سانا كرو اهل تال عن ك2او تعيرأ مدع رملي ل

 بد , وذو ألاف الخ علو تالا 'ندريسلا عقلا ملدقو ىراكس

 صا هووول < ل سدو ؤو5ج ووك

 ايدام اثسَق 237 احاهفهقراقرلا ندم
 -ل-

 امالي النا هذ- هتاوصايدعرلا توصدبشادوُسلبمْهُهكيحانو كلتش نمىأ كنمأ ا

 قو هفته لق سها نم لتادقتدملاوءوقلا نين مدوقفملل لاقدو اهدالو نعشق
 ع

 و اسسو9 2 2 ع يةزءسوو < ان لماع و ل ص سس

 ثيدخلافو نوعطيقت ونود حى !كودن هنأ ماوفأ صولا ىلءندريل شي دملا

 قب مس

 ةقانلاةضياّخالاو اهنم عزنا ىأاهدلو لسا جلا ىه حوا فال َنينَحدَم- مدل
8 

 هوما ةقانلنأ قابس و هب وس ةرامعهذهءديس نبا لاك اهّمآن راسا

 لاق تيب كلامنا 7 نعقحو قالطوأتوعاهسوز نعد كتم ةرملااهنأ ب لعن نع 2 >--9

: 0 

 اح تول هدو همص ا مه ىلبع هيا ةداطيالاذهو

 ا مظعم نم انام اومديسسنبا هنم مسرحا نمو داو اًميلَخرلا

 لس فرص 27 نب سس

 ناس ور عجل اورخ ان اكتمىا هن أم ضعد رمعت ىداولا ن مسعشنت 0-5 ادق

 فرم جالا وبيذبتلا عا ركلوقا ذهل نمي لَو لاا هاحاتخ رهغلا الشو

 دشنأو هاهلشرئلااحانجو مظعالارهنلا نمقش

 ناصح 1 ناّشفلا فك ١ ضاق

 نبا هيف هنعفش عضومىلا مظعالارهنلا نم عطتقي مج كلا يح قاسانالفناثيدحلا فو

 لاي لاخلا 0 م كانوا 1 3 ا كارعلا

 (ث برعلاناسل 1)



 لصالاب اذك ةيشوهوق
 ةحوتفم ةمتلاهملعلوعملا
 ةروسكملا هلمهملاب هلعلو

 هديعم ها ررحولمآتف

 لب "ماى رح «« ءالنألصت أُم

 حولا ةلسقلا تدهس هيو بوذا عير خيرزلا كارعالا نبا لاك ندلا نم ةيلعت نب ةئزاح

 : فادلظ نم جني ابخو أ ءاس دك لدبلا عودا يتلا( مخ لامُشلا نم عفنأى مو

 مسهل لاقي ئط نمورمت ىف نملحرلاف 55 وع رماكم القتال قع

 5ءوم 5 وع < اكن ع 2

 ىاكففوصلا جيس نفاس 237 هرعدوت اون لك

 « انو و َح وُهَسْيَمادوُمَكَلْعَص « حاملا لاق لب وفشلت (ينخإ

 لا وقل وفصقم توه لبقو رسعلاَ :اؤفسللاو عجراذا بآن م

 دك و هس .وه< - -ه5 © 9 9س سلس روم ةس

 حاكما نم برص عينا( يف >اإ عضومةجوُع لاو ةسقّدلا ل راضي“ اهحوفسللاو

 علا ل مْبنتَسودلاىروعذافورغنهقادبعتيدحفو هع مالا نم عار

 1 قطران لعرب هدا مدقق : ملا سانا[ قلمعتسيدقو اغا يملا لاه فاح
 كه
 ءافاا د اال رجا ركزو و بتل عع راظامبو 0-0

 ! حل 5 س ونام سس ع دك هوس

 يفحالا ورعوأ ينس هو اس ينَح لبرلافحوعيتلاو سارع رواه ءامهس هد

 وبس تعد و

 يما دوعو بعتلا نههنقاس ىدتسلاذانالنوتشوزعوأ لاجرلانملسْجرلا عوختلا

 اسرلا لاا اهبحترَهَشو 3 م ل لاق ا

 هه

 مانقلا نالت هالجر تناكاذا وهوه لد الااودأن لت

 مالعو رك ىلا تافشيدبو ظرلغلا سب كلا ءاملا ميلا و عروب ا رن لبق
- 

 ءا٠ 0 1 يو 53 هم. 5 1
 ّىحمهوك لد نمونشم هلق حفلا ةجانخو ىواقا اف بوقعيهاكحرفنوربك بحاصحاف>

 ىعالا لاك .ىهاع جب نم
0 5 5 

 اسلم اما ضارشك ناسا 5 ةريعاومكضارعأن ا نععفداو
2 - 

 35 س

 اوحرلاءاشلْاو امل اَنالف ديفا يياقاو لقب ند نلطب ةجاقج ىزقزالا لاا

اراثكت اك اذا جفاتخو مضل يح مالو ءا1لل ا قروكح دموهوهدنءءانغالىذلا
 ميحلل

 و سو 2 ل

 ةفتدو 1دمنا هعزلت :اوهذحاذاهلمحا ويوم هيله ذَا للا( مخ)

 5 8 95 سمو 8 9 5 2 5 -

 2 ىطق نعام ازخروباج د 5 كت ارحنم مت اذا

 حاملا لاك ولدلا قارعرودص: اهل :ءلقواهلوطف هعباصأ هش

 اَقرَلاهشعانْسلدَعَف « اَهَخنامْلا ذهنك

 «امخ نامزلا اذه نكي ناف# بيذهتلا ف لاقو اهريغباهآدبواهعزتن والا لشرق نعي

 ىأ

0 
. 5 

0 



 ن4 0 رنا 0 نحلا فرح « ءالئالسف
ِ 

 - هم صحو < _- دك هدي

 هم اسو دك هس د

 رك طلال م للا الحجر راو نو احبركناو

 فراطلا ديك اندنءكلذلاقب حالو اس ن الفلا, ةوثككح نديز حيولولاو حور دخلا

 مهلوقو كلذدارأاذا هنمح وردا لل سيال ع فعرسيالا ذو حار ليقو لادسحالاو

 م8 هود

 نولوقب اوناكب رعلا نملئامقىف اريك تداو“ 6 نمةأ سها ىهحةجراخ مأح اكشن نمع رسما

ني | ةحراخ وركن لوقتف باع اهل
17 . نب ركب نب ةحرا و هلاسقي ىف يكن نم لع ؛الو اه

 

 ىد هد - بصدم سا اس وسم

 ( يفرح ) هنسعت غضوم مس احيرخو نيا اجو 8 تاليع سقئنورعنناودع

 سد هر و مدهسو ه 7 وسخ وس

 هي 2 ةعسلا ىف اذغلاٌنسحةَشرَللا

 زحارلا لاك عماو ير شيع شدعلاةَعَسمقْركلاو

 هلق حصا دس هس موو سول ١ مح رح تح

 35 جومتامىدربلانمد 0 المرا بصقلااهنمنأ ا راي هب راج

 اقيم اميَعِباصادأَم * ارش اهقلَح وس ءار سةر جامتلا لاهو

 فيل د رازسو اهدي وحلا ىايتتلل ى كاوشت ةقلر ذا اهشعبصنامئارعشلاق

 لاك قر الدو أرس 150 :ررر هى ثيدحفو مدقلا ارهظ ىلءعمّةعساوتهلن وط

 كلذودسعوبأل اك نيمدقلاروهظ ىلع قت ىتلااهنا ثيدحلاىفةَقبْرَْلا رست فىومالا

 هركنام ليواريسلا لامسا رك هن [ثيدحلا نمدار 00 نمذو املس لال واما
 هك أن 54 يا ١ هل انوار 3 كه ذوو

 ضءمع "عر عدا 00 جف رح نو رح عم ل لبقو رازالالابسا
 2 ع 7+ هو

 ىنثملا :لدنح لاق هنمعت اضن د اهصفرحو ١

 2 ه259

 م افا# رخنبو * هيد
 عد. -7 دو دو >

 - نوعي (عاخ) 0 وحد جب مرسل ارك اذخأ هذخاَ ىذلا يرو

 احتل واص نامسالا كا قرشا مج تا نمسلاةديدشلالبالان 75 حار او مخ

 8# تبوس 0

 حجيرزخلاهديسنإا ححررلا تعلن نما ( جراب ١ث رك وهو نوسلا ع نءمراودن 1

 تل ٌوذونأ لاك ةدراملاحعررلا ىهلبقو َبوُدلما حبذا

 و وس يم ل 2 هم -7هلسو د سو

 حرودهن هران ١ أ ةصقم #23 حرزح نمحهاو َكاعَنوَدَع

 95 نود 300 و و قو اءو -

 حيرزخلاو لجر مسار 15 ارجر غب وعملا ىه حززخءار ا .فل١لاك ةديدشلا ىهلقو

 اناامهو اهيلاايسنامهما ىهو اح رزذحاو والا ىهراصنالا ”ولسق هريغ راضنالا "هلدبق

 مضي لصالابا ذك نف رحوهلوق

 طبض وهل دامفو هيقءاشلا

 اهعتتفي لكشلاب وسال و

 ىيعم هأ



 حر 2 مهلا رح « ءالئالمف 7

 هعماو هسلعكاذباغهثولا فورعمل بح حبوتالاو دير ىلا ن ا 'ٍ

 تاك امهر استولوهبلا دعصي نورها ىبتنمىلانيمنملاونطبلا ضيبأ جرح 0 لولا

 ف ينو نافورعمنالبج ناجرحالاو هنولل ءاكملا حرخالاو
 ل 7

 امههدح لصأىف ترفتح ارك َه

 لصأىترغدحا ىرخأرثبو ةجرح ا هنو حرحأ بج لص ىف ترفتحارب برعللو بيذهتلا

 كلذكوءام مساوحرخ أ ءار لا نيبملا تن نمنيما مهاد ةدشا ةدوسا اهنومسدوسا لبح

 ه "اع هوحرتسحالاقيو حجرسارخ الاودوسا امهدحال لاقي ن ليج اسمة كوسا

 ىهست ةبعل خلا ةغينحوأ لاقو برعلا نافل بحل هلك جيرشلاو نب رخو حارا وجا وأ

 ىلذهلابي وذ لوقو ماطق ل ثمحاَرحا دارحاهفلاقي حار 1
 دمي ظةدسده2 مهو » -_-_

 جب رت نم دب قب را #2 هتاكءاسعلا تاثر

 مآ
 ٌكيُليد ثلاوهو قار نهر هويدا هسه يبل ا رفورل هاقءاهلاو

 س س37

 اهبدعرلا هيشنيبعاللا توصدارأ ءاشعلا اهفىتلاةعاسلاه.دارأءاشعلا تاذ هلوقو هي برضا ْ

 لديافةفاقلاًةمأق اىلا ج10 او فيلا ناع رحلاقيال ىلعونأ لاق

 جار رحءارغلا لاق بارعالا نامل ةبعل دج درا ركلاوَياَوَلتا يذلا فئالاناكمءاملا

 0 حرذلاو عاطتوزلا رعاسملاو 6 نايم تيكا

 ىيراش ملا ةبسفلا و هي لادزباد برغل نط مح 71 ب 7 كلانه ح ا ا
2000 

 دج نيل لاك للا نطور مبقنب ورم بن ماهبسحأوديرحنبا لاق

 و سوس يسم 9 سد

 ةفاقلاف «اهماقكاهلحر الا تفع# دسللوقك ةيفاقلا ىف ةلصاادعب ١ ىلا فئالاحي و رق

 لاق 5 و را ىهءاهلا دعب ىتلافلالاوة.فاقلا,تلصتااهنال ”رإصلا ىعيملادعنءاهلاو ريملا ىه

 رامثالاءاهناكلذبسو نللا فرحيالا نوكمالو ب ورنا ىو رلادغي ةمفاقلا مزلت شفخالا

 اهقحي ل تعبشأ اذا تاكرخلاو اهتيقلو هيتر رهو يرضون تفوأ رسكوأ منن مؤلفا
 نباىلوقدحأ اذه ريمضلاءاهدكرس عستتنأز وفني فرحءاهلا تس اونيللا فورحالا ادبأ

 نالصولاو ح ورخلا نيبقرفلا لا ةفلصولاريغ ورشا لعج مث لصولاودحو ردنا لعج ىج
 زربهن الا-ورخ ىمسكاذإ ]وهدد هنال لص هولا نمافانستك او ىوزلا فرخ نعازو ريدشأحب ورخلا

 تللاوت روكسلا ىف نكمت _نأهلبحوةفاقلا ف فرخلاىخا ارتاطكو ىوزلا فرح ننعحي ربو

 الا و فلالا نيل فءاسهلا تسدا او سفنلاروس>وتوصلاءانفو ةحارتسال او فق ولا عطقمهنال

 واولاو

 ِْ لاك ىديفاماوجرا مهر“ اسللوش وهدد اش مهدحأ كسعنأ وهو ةفورعم مهل ةبعل مسا



 / حر ٠ ميلا فرح «, هامل لمت

 ةس.عوالا نا رشلاو اهربضو نيضرالا لع تينا جارنا ريشا صرع مط ىلا جار

 00 1 ا 2

 ةرخورخ لم هجروا و اعجب اونو ًاوذؤل اوجودو ءاعيولا اذه وهو ؛ فرع قورعم
 ودهم عد هو هى و هد
 كلرتنو هضءد لكصأت نارا ةمعارلا جيرو ناكم نود ناكسىفا تبن ىأ ةجرح ضراو

 اس داوس نانو رختلانجيرتتاو هضعن تاك أو هضعب تقبأ أعراب الا مجإلو هضعل

 0 اسس ديس موعد حج
 تارحاو اًاسخاةماعنلا تجَرماو حب رخآشدكو حرا نبي رح أ ميلظو اجرت ةماعن

 نول ىذلاوهثللا لاق هنولف ميلّظلا تلم م حيرسالاور عونا ءارَخ تراصأاجاجيرا

 م مو <

 اذاميرخأو ةمسالخ حوزتاذاٌلجرلاَجَرت أ بيذهملا دامرلا نواكدضا نمرثك !هداوس

 لاقت نوعا اعلا :راعشساو هاج الاوبرا ذلا ماعنلا هويدا َداَطْصا

 انتحار وت توم تسل #* ات بورما كدماذاانا
 و ه ءبسو

 اد _هوقابالا ةرهش 3 رو نرش ىأ مدلا نطل نم : ةرجو ص اس هنفالوت ب ورحل ا ثسليقأ

 ضاي هيفا بورك ات سللاقفدرسفو ه«اجرخ الح توملات سلو * حاصلا قرتيرلا
 ى وه م و معضد - 5 وم دى هد مكر يع

 ضرآكلذكو بصخو بد ب همفحرأ ماعو بجو بش ىأ جبري ماعو ةرجو

 اه عا سا تسد” هس هه و هم
 هن رح رخاو ٌبتللو ضاولل شبت 00 جر اهفولاجرت

 و

 عانت تكا لارض بخ د نص در ىلعتب رص لاقرعتلاف بده فصنوٌْسْخ هشصن ماع

 مهضعبلاكو هس رمان فرطماببصي لنك امأو لقملا تتيتأفرطمامياصأ نك امأ عانرالاو
 ثدللا تاينلا ةريضخ ىف ضرالا ضاس ىرتفناكمنودناكمىفاتسنن وكن نأ ض دال رخغ

 هي مو-3

 نىك اذاٌناكلاو انكم عضاومهسف كرت هبتك اذا ركمحوأ م الغلا م
 سس ة ىو

 انني بومشاورو رضا تلف جرخو عرتوي بتسا وت 7 رف ْ

 هالو 5 6 ره ايلا اضامو ادا اوساهضرأىف نال كادي تمس :كمقدرطفتب رق ءاجركلاو

 لاق اهضاس .ودداوسن ميول موب كاذامنولةةورعم" هد سه

 م م

 ىو اهلل 0 27 هنول رتواهاسعلسلااَذ

 هداك سو< هدوسو يبو هرد د دمر

 ئىديتسا ءاضسلا ءادوسلا ى هو ءاجرتسةلو نيدو ت ادءاجرح ةراو كاذك رخل محو

ض. اا همصئرحوملاءاضس هي امر دبل دوسأاهر ”اسونيترصاخلاوامهمةلكوأن لحرلا
 

 و و 5 ١ .9-و اي . 3-4 :

 بااغلا داوسلاو ضاي يف دوبسالاحبرحالا لاقي و هنول ناك ام كرضيال رخالا فصنلاو
 تضيب اىتلا ءاشلا نم ءاجسرخلا ىرهوبلا دوسأهفصنو ضم ًادهفصت يذلا ىزعملا نمحرخألاو 95و ىوعو

 لح

 بورما كك ذماذا اناهلوق
 01 ذآنماهدق :وماكأ

 حررأ ةدامفمدقتو اهلعشأ

 اهانش اة عدم دملدب

 نم نكست: لانال لصاللاعمت
 تقولا لاذ ف عضوملا اذه

 يعم ها انهأمسانملا ضو

 نوللا حير موحتلاو هلوق
 قدلممو لصالاباذ#ك خلا

 موهنلاو سوماقلا ع

 نواس ل#للا نول حرتع

 روك دملادهاشلا لمادبولا

 يم ما



 م1 فرش '« ءاخلا ل ضف 7

 رئاخ لاف هييصئامهردنبسخةزفقأ ةريثعد_:دمامهدح اذ خاف مهاردالاذخ ؟الرخ الا

 عجرالوذخأىتلا مها هارت قص: هيل حالا عرب رغلا ىلعام ود ناف رخ الاهاضاقتتي و

 اوديو أرمسلاحراخو لبعأل وبي ىتردقشاكاذإ انيس .ربال دهس ل اك 'ماعطلاب

 لاقو نايت وملا نمت موقلا هجر 7 ءوهودخاوجار رذناو حرتلاو .مهتاقفن

 حارطتاويركلاو ةمالاود علاجات ربا سا حارشلاو ردنضملا ركنا خباجزلا

 هتاغىأهجارتد بعلا كلا ىدؤي نأ رلناو ىرهزالا_سانلا لاومأنمذ_ثوةواَنآلا

 لاكهنأ لسو هسلعذنتا لص بنل نعي دا فىورو ةالولا ىلإ ردنا ىَدوتةمعرلاو

 راشد راندا لن تيدحل اذه جارجل عممملا لعن منزيغؤ درج ونألاك تامضلا,جاَرَلا
 وو هو

 عئابلا ىلغدغلاد ري]ة هيلع ةعلطب 1 و عام زاملا ساد بم قلع هنمرت رع انامز لس ف لج رلا

 ولو هناممضىفناكمنالهيكَطدمعلا نك ءرتشمل اهلغسا لا ةيلغل اوما عمم هبلعع :وحزلاو

 "هلغنم لبصحام حب ندا ربلاه نامذلاب حارتلاهلوقريثالانيازمسفو هلام نمله كله

 ميدقبسع ىلعهضرثعي مث انامز غسق هيرتشي نا كاذو اكدموا ةمأوا ناك ادبعةعاتبملانيعلا

 ناكلهديؤفاتناكول عسمملا نالولغّسسا امىرتشملانوكي و نُعلا >_خأو ةعسسملا نيعلادردلف

 قدم حارخلاهريد_هتفوذ_هعةقلعتمئامخلا,ءابوئثعئاملا ىلعه نكي لو هنامخ نم

 ةأدلادرىرتشملل لاقفاذهلثمىفعملا تح نلجرا عرش لوقىنعماذهو هبسسب ىأانمضلاب

 لاقي وكلوهف هتلغنم كديفل محامو هبعبٍبصلا ا ددردانتعمنامظلا]غلا كلو هاذ
 وكلم لح شوكي ورهش لك مدس ىلع دصلا اهدر هس رش ىلع اتا اذا همالغوالف حرا

 ١ .زتلاقو ةج 5 5 راخآحا ع [ىلعوانالا ا 85 عمو ح حرا د بعلاقفهاع

 ئرقو د 0 رضلا حرا تلا ارنا حالا لاك رحل ا

 اماو ريخ هياوثوكب ررجاق هبت ئجام ىلعاربأ مهلا ست مادانعمءارغلا لاكو سارح مهلأستما

 اضياهلغلا هانعمنافءىتلا ضرأو داوسلا ىلعهنعمنثا ذرب اطال نير عدفظو ىذا حرك

 كلذإوةنس لك اهنودْؤي ”هاغىلع همفاوناكن يذلا نيحالفلا ىلا اهعفدوداوسلا ةَساّسع سعأهنال

 مهضارأ ىلع هلعاوطوصامفاظو رام ترف نبا دوابق كلذ اضل لة ف بار رم

 حاارخلا عم دل نال ”هلغلاوهونوحالفلا مزلأ يذلا حارات مشأةهيظولا كامنالةمحارخ

 ىبارعالا نبا مهيلعةمجاولا'لغلاكهنالحارخ ةمذلا لهب ار ىلع تيرض تلا ةيزعلا لدقو ”هلغلا
 كساد و اك دب سس 2 و

 تطاهحر نط ةحرتالا لثم ىسومى ا ثيدح فو نيضرالا ىلع اردناوسؤرلا ىلعحيرتلا
--ٍ 21 

 اهجارح



 ”د رح ميلا فرح « ءالثال دف

 المخ مصيب درشزل اوقامأ اوىرغزالا

 2 3 9 ترم عه موي اس الق ب
 نيلتاهكار ءتاعحدقق »+ ملل خراوصا ج-رخو

 م 5 5 تا

 ملعملا حرام اهبدأ اهجرح نعم كار ءالانبالاقو يقرا باو ردا ميم :

 9 ساق ب يلاساققاسا و سانت ل

 هحرخ دقو هلعو هب رداذا لوعم مى «عننعلثمديدشتلابهجح رخو لام رنالفو هذيلت
 0 ١

 لقو نسححيو رس هل رس لاقي باحصسلا ن 1 امو ورشا حرتلاو حركة بآلاف

 بود الا طابو ههنا باحلي ْ

 جور مسواهدعب ءشْلَبقاَعف 2 اّسلا ثيم عالما ماذا
 زم. وى 2 د هدب

 ا , املوأ لاعبى ععدإالا حو رخو حرج باهسلان هم حر ىذا ءاملل لاو : ٌسفحالا

 كى ه<

 فضيناممهلاكو ا مماغا دعب تحت اذااًمو رس ءامدلا تجرح بيدها ءشاوهف تاصسلا :

 هوس 8+ هدم هم د سس و 02ص همس

 00 #3 رابع اهدوروولبالا 3

 0 هما قانعملالب .ال٠ نم 2 للحرم هبال رب اعسلاو اسمي :

 هموس و و وومع د ء َ

 ادرج مره ناو هريغ ناو اوهناذ نمندبلاب رع مدد ارخاو

 تدرك راوذناو حورشلا نمندملا جرام حباَردناو حاصلا ناوممسا نماهريغوأ 92 2
 ندم وق راوكلاو بي ديلا .نانلا نءمهجو ردن مسالا اد مهم :لمهنمةفئاطة جراسا و

 ثاريملالهأوناكيرمّتلا يراعي لانس ابعنباثيدح فو ةّقحييعدلاقممهلءاوعالا لهأ
 صضعدن ودمه ذعل دق وهو ءاكرشند وأ هووستش 0هتروندد عاتملا ناك اذال اوقندسع وأ لاك

 ناىنج أل -ردارأوإ اولاق هضيقب لوهلسعد هيصندخاو لك فرعي /ناودوعد اس نأس ايالف

 نبا نعاذ_هءاحدقوروصنم وأ لاق كلدلبق ع املا هضلقب تحب زك[ ممطعي ببصن ى راشد

 نأسابالل اه سابعنبا نعد :سيىرهزلا نة حو دسعو أرك ذامزيغ ىعارسفم سابع

 ريناندةرشعادهذخايوادةنريناندةريشعاذ_هذخابف هس نوكن ةكرشلا فموقلا جراي

 و هد 3و ساو و
 انادي وع دنا بدت - اوّلك ردع هناك ورشا ن ملعافت حراخلاو اند

 نيعلا نعي احراختب نا سابال نيكي رمث ىف سابعنبا نع هدنسس ىروثلاهاورولاق عسبلاب

 رمش لاك ضرالا مهضعدو رادلا ممض عيد هارنا حراختلا ىدهمني نجح .رااديعلاوو َنيدلاَو

 هاضاقتف قا هءلعىذلا ىلا اههذف ام نبأ نماكصاي'رو ني وخأ ن عناب فس ل ةسدج-ال تلق

 لاقو اماعط ىبصنذخ ان ,وخالادح أ لاقف”ىلعاكلاجاماعط ىنمايرتشاف ماعط ىدنعلاهقف

١ 



 لصالا.اذكه ىل_>هلوق

 ررحو

 خرخ 2” ملا فرح « ءاكلالصأ و,
 و0 018 و 3 5 م 5 هده , لع

 جورخجدبعلامويو مس #2 تفغش ةرطل مكنم سنآالسنأام

 ع و و و م خو 0 0 ةوس و 03 اك
 دارا 37 حيورعمحورلاوةعحاهنيعلاو 0 ةدصقلاهذهقلاف 5ىدقهف حيورخ دارأهناف

 ةدسعو أ لافو ثادجالا نمسانلا جبري مونىأح ورشا مون كلذ لبوزعهلوقو 2

 ُِ 5 اولا وح
 جامعلا لوقب دهشتساو ةمامقلا مويءامسا نمح ورحل موي

 اس 8 اس2 هس هدماس هو هس و9 اسريوؤو كود مودم

 انوحرمجسر موومظعا 27 اجوركتا ىعسموي سلا

 ىلاعت هلوقهلثمو ضرالا نم نوجرذف نوثع._ مون ىأ حورملا مووىلاعت لوقف قدساونأ
 ل 5 2ع ب هد هسمو 0 م 3 - 02 ودم 9 عم و

 هللا ىذر ىلع ىلع لحد هلفع ندب وس تدمدل->قو ثادحالا نمنوحر ع مهراصنا اعدت

 0 ل ل 1
 ةهقيط+امقةفصكو ءارهسل ايس هلعرواف هيدينيداذاق حوراتا موف يي

2 

 ديرب ح.ورتخا م
 3 مسح تم -َ 1< 5 5و

 هضاساىَراوُداباَملل ل اقاوراكشما ءارمسلا رخو قرشملاءونوةنب لا مونهل لاقي ودنعلا مو
 27 -ٍ 22826 2 د ودس ع ع ل هذي 5 هك أ

 لولا ةقلخ لعتحرخاذاّةحرتح ةقانو حرك نأ هنمو أهلا نلطه حر ساوهحرتخاو

 مهو مالسلا هيلع اص مول هنآ _توزعهللا اهلسرأىتلا ةقانلا نا ةصقشو د#تىفو حلا

 مظعأو هنمربك أى هو للا ةقاخ ىلع تابجامنأ ةحرتخلا ىنعمو لاك ةَحرتسح تناك دوم
 . 1 2 ع 0 لد 0 ه5 ,ِ - هده

 ُئش لك حيراحو ههيح ىلا نع كلد نموهو ةسارغلاو أ ةعارزال صا صرالا ترْممساو

 قدزرفلا لوقو لجرلاودءلاكصوصخهنال فرحلاالاافرظلمعتسالهيوسسلاه هرهاظ
 9و 25 2 - 2  هزمعوّ رو ه< ما 2

 مالكر ور ىف نماحراخالو 35 السمرهدلا 1 ما ىل-

3 5 2 1 
 ا حجورخلاو تد_هاعىلءهلج هنالردذبصملا عضوم ةعصأ |عضوفاجورخ حرخالودارأ

 5-5 2 بس ولع < دع وص بح 1 اخ ا 1 وهو
 5 1 .٠ و 53 .٠ .٠ .٠

 هوو هم اهتترهطاذانالفحيراوخ تجرحو حرمت ركام_هو#وىد اسلاوسدالا

 0-1 هع 3 04 - ه- *- © ت”تنو ص مار

 هسفم انو حرك ىذا جراسآلاو هايصد نول ثم لةعلةعواهماك>اورومالا ماربال

 ريثك لاق ميدق#هنو د ناريعنم 5 َّ ةرأ ٠ 33 َه

 يي دة 9“ ساو دالاس ل ها

 لادتاب كدع يدق سلو *« راح تان او مانأ
 - 2 ساس

 7 0 تول 1 يم 21 لا يمول :
 لسفطلاو دامح كلدعم ىهو قدوس حرخت ةدوملا اها قرعالل.خةحراملاو

 5 ه3 س 2 هس 9و 31 9-2 ماو م 1 5-1

 نيج راح ىرصقااديدش #23 عداس» ىلع اوهرامّتضراعو

5 2 37 0 2 5 2 
0-0 7 0 

 ءاملنا تشيب ورنا ل_.ىللا تافص نم ةدسعوبألاق هرئاطتو هسنح قافام لك جراخلالءقو

 - م ت 2 - و دو . 707 55 هن.

 ل عج ناتعَلك اهلوط:لاَدغَ قع لوطإ ىذلاوهو حرا عسجلاو ءاهربسغد ى الا كلذكو
 0 اا 5 1

 3 5< م 0س و 2 2 2-2 و و 20 7

 نانعلكلاتغتنيو رخو *« ىلع ةوارهلاكءامق لك ناو والبق
 ماعم و2 - -



 يم لول 0 اا ا ا را 1
 : 1 او ا و لأ هيو

 زم م ميلا فرخ ءاملا لصف

 كى دو

 قو قلدنا صفان أ مب شم - . اسود رلعملا لص تلك طامي دير حيد ىأ

 ةالسلافلافاماوريالا نبا لاق م ”ال ىأسَملا جدخعالوهبلعمتتاناوضر" 0 لو

 ردي _ملااهفص ول ْن وكنا وأجد اذىأ ف اضملا فذح ىلعردصم ادن رماد سه :

 20007 2 وا ًَء
 جود _باهعجو جودت ةأسو مشب ردح داولاو راداولابقأ مامغاف اولاخاك ةغلاصه ست

 س 5و د 3 دور يا اص

 ز هلج تقوم دقو قلكلا سقاناهناو تايد حد ىهف تجدخأو جادو حادخو

 2351 ود2د ىداوزو د5 ه ا ع

 ل :دملاىذف هملعهللا ناوضر ىلع ل وةهنمو نس تويلطوا

 تحد لمقجانتلا تقول مقا مان اهدإوَدق ةانلاتقل اذا لق

 حاد هناهل ةداعتاك ناف َحداَح مو ٌتحدَسْلق 1 تقول لمقاصقان نم - موا

 ىح و رفتس ماسلا 0و طلما ناك امهلعج مرمضعن وامك حادفلا واع 7 وذ ةوامهيف | ا
 لاق دحاو ىعع يشي الار" 1 ءارلانعحدج ةريحو أ لاقو ناسنآلاف كاذتا ١

 5 سا

 حادخوهوْتَجَد حدف امدهتقل أ اذا لاقيو لاق هقاخ ناسا لكو ةلقلااذاكلذو ىكىرفزالا

 ات س2 5 همس تت م 0-10

 «اسدخالا نامحالن يق# كدشناأ أو ْناَّضغلاوحو تدسَعدق لبق هر عش تملا .نألق ةهتقلأاذاو

 قو انأنز روك زلات جدَسو اريثك يدع جاد اذ فان ولاق نلكنممسالاعادخلاو

 ىارعالا نبا فار وسر َر جدخ حل َسو 107 امسادصِدَتو 35 ديرلا تحس [بيذهتلا

 نيعا ارذلاةئلتمملا“ ا راع للا ليدل (جغ) اه طم لقاذاةوتلا تجد

 اَيناَنمَف يللا يدي ل * اَنْ اَئاسلاهلَنا ىمصالادشنأو نيقاسلاو

 يراها لا و اهلحأ نماهقاسؤة قانلا بكر رفاه سعد هراح عي

 قاسلا ةمئغلا لدلاثنلاا يدع دلو نقاسلاةمْدصلا ىهل قو لذا لْموهو

 ضقت حو ثلا( رخ)) هنشمفف د :نالفرداونلا فيد: هديل (منخ) ع

 ىئرغوملا هعوتو طرت دقو غارت وورود 00 وز رص رح لوخدلا

 نوكيدقف حرش امأو سرت ذهول ع ا جور سون نر توكل

 هحرخ اذه وقّدص ح ري رخأل اوقتتقولاو ناكملا مساوديلوعفملاو هح را اوقردصم

 تاب 2 انت خو وحب رحد ل ثم ةموعضم هنم ملاك ةثالثلا زواج اذا لعفلا نال

 وه رايس 1 درق نم تار حرش افردبثيدح ف و طابنتسالاك حارذتسالا او ةعل :رالا

 هو سامو يف س

 ريمي نيسما وقام نامل عياضالاَُّداَنلا حرا و هنمَلَعتفا

 برع



 حد مارح « ءانلال ضف م
 ٠ ه< م 5 57 0 3 . عام | م23 ع ةر اس . < قوس
 هل-رب خو ٌّط "رضاج جو اريثكهن وطيوهنفن اوردحتي ىااخع هنوعتح *واعهىداولا اذهن وع

 مودع

 3 وُ او لنا هع 0 7 5300 الجلل رلا حو 0-0000

 مسا تدع و دع مو” م

 اذ 0 ةحا ل هدمسنبأ لقال و مل م ا لحيرو ءاملاءاضيأ

 : ةاخ عمم الر وصنموا لاك ةهجدمالكل تسل مالكل ارمي ىدلالاحرلا نم حابسحلاو

 ىلرعالا نبا هلاك ةنانح نرعلا نم ع وعلا ولاه ثمللا باك ىف هتأرقامالا قجحالا تعنىف
0 

 ٠ 4 رلا ميخ ءارفلا كرباك سيلو» سم قدا هنا ىرب ىذلا لاجرلا نما فعارضنلا هريغو

 ثمللا كاع أرنا وز ترقد اذهوروصنموأ لاك ممل

 ْ لسا حاو حاكنلا نع ةياك هاو اهصمص هني راب حو عامجلا رن للا حاتم اف

 عاهل 000 و 7

 ةعرس ىف فصو هسه اثدللا ءاونلا عمّمعرم «كلذومقتسي ملاذا هودعو هريس انشانلاو

 ا || تحد( حدخ )نيل رلاليوطلالاحرلا نم وجعا : وهلا لول-و ةخانالا
 هام تن 00 "ل

 ماع ًاامهالك تحدخو ت>دخو حجوداشو حوُدَح ىهواج اد حدر ةأحو فاظتاذ

 ريطمنينيسكلا لآق قدام ا: ناكتاومانالاماسقرغلناوأ لق

 و هَ - 2 ومصرع

 جيد نمع_ مق حاكسلا تفو * اهلا ءََندقلَل

 بلعثدشنأ ةقانلاريغل ادحلا نوكيدقو
 سد و س ه مدس 09و سس 7ص 2ر وو مص ار و

 احودخ تاج ىج |لكو 03 0

 55د ع ىك س

 ىو ناصقت ىأ حاد مهف ناكَلا ةحئ افياهفأ رفيدة الص 3 تدل اف هيريعدا ارتالفأ

 جاد تاذىأ ٌحاَدْح هر ةاهيف تسلا كلا هنأ لسوهملع هللا ىلصىنلا ثيدح

 ليم ىأرامداو لاما هقانصاولا [ممالكل/راصتخالا ىف مههذم اذهولاه ناصقنلاوهو

 لاشو 8 ىشو 2 وينها ملح .رلاحدخ لاق ولعل ل 2 اربدمو

 اهدلو ةقانلا ٌياَدْحا كاف لصالاو همكحأ اذا هس مضْنأو همكم ذاهرم تالف

 صقانادإو تداواذا ةقانلا باد نم كلذلصأو ناصقنلاٌحباَدنا يمدالا هاءااهحاضناو

 لصالا ىف قتلا ايا 2 عبد ورق, نيثالث لك فتاك لاثد 0 و ماقريت وأ لخلا
 ص دوو

 لعشم عجل عف جدخ كانرلاو ذا نع هنوق صفنوهن ”اضعأرغص و مييدكناكع ست كد نب

 ىأ



 م ا .

 ىكورو #* 4 رنجات 0 ورعو ا دشنأو ص تحدقو حول صالاولاق ِ

 نالاّقف :ةعكلا“ سر مالسلا هيلعاملعتءعمسلاف ةورعنن دإاخ نع هدانسابىرهزالا : ظ

 ساراهل جوخ عير ىهوةنتكسلاةنلاهتلا تعبشالاناعزخ ةيقاستيرلا ا سل ظ

 هوان ل عما لعف تَرقَتَسا نيح هاربا ىئيفلاك تزيقتسا م ةقطا و :وطكت يبلا,تقّوطتق

 0 زلا جوعا ىعمدالا لاك رختابميهارب قاف ليعمساامعأر لا عضوممل ىهتناامفةراخلا ٠

 + حج ميد |فرح <« ءاذنا لصف

 وءوهمد هو

 قلخلا ةنسحلا ءاسنلا نم هَحشردن او زييقمتلا نمد نصعو هزازتخإو ءزامباكادأمو

 سمع 8ع هات

 0 نيقاسلا ةمطظعلا ىهلدقو ءاوتسا فق لكن ةرداحلا ةميعللا ى هلبقو ٍبمَقلا هما

 و هو وسد 2 9 ى-هسد |

 ةيشملئفةيراقتمة سم هكا ىرهزالا (عخ) ءاذغلا ٠ نسح هحضريو ل اومان خربخ 100
 سولىمدع همه لمص

 شنو ةبيردلا يعج لاقي لو ةطمرةاهيفددسس نا لاك برملا

 و يدم هم م و رو همصإلا صاع ق9

 روبل يعود سال #3 رعد نحال ل هاك

 و هدو كر 50 و 0
 حدردي عار نياكحتو « يجب ا.ملج ىلاءاج لاك

 م مم سماح س5 7-7 م :

 نبا 00 ةيراقتم مشمش يعن ١ قتلنا كاذكو نسبا لاك 00

 سس <

 تس (يخا ةكيَحو سو ةدكتحا داوهفءاثا اراب ةدقؤلاب يخل ل

 5 سدح

 فءوضولاو لاق قوتلتىأاهيوبخفم جت حمل عدد وتلا بوح اهب وبه عب رلا

 هدسن الاف َتَيَح دقو رماةديدش !احابرلان . مج وخعاو اباوصداك ب رلاتستجحلبقو ْ

 هور حو عيررمش 06 رلا جيختو احاحكرشت منام ر لك نمةديدثلا ىهلبقو هرم

 مدا و قو
 ونألاقو بوبيهلا ةعادلووط اجو خيرفار ءالا نسا لاق لاق قا قش لكى ين :

 حيرلا فصيرج أنا لاقو بوسهل اعاد كك دلال

 همس 8 سمسايو و موو هت )سه مورصسو

 رهشا هحاورودغل اذا 3 ورا

 باو موال

 تسلو فصلا ىفالانوكنالةز اًودنا بو.هلاةديدسشلا ىهل.هثناالاقو رملاةديدشلا
 رام

 ةديدشى اجود, رلسقو ةعخاكت يبلاع عضومتّوطتف ىتيقلا باك ىو رهلاةديدشد |

 ىاريطلل طسوالا ميعملا باك ىف 0 حو ريثالان بالاك قشلا يناوشإ ًاولاك ءاوتساربغفروزملا |

 رخالاثيدحلا فو جوخ عب رةندكسلا لاك سو هملعهتتا ىلع ىنلا نا هنعدكلا اىضر وعن
 مودع

 ميرا اص ةنسس ىفاممور ناك شد رقلةيعكلا قبىذلا ثد د->-ىفو حومجو ملكا ذا 3 9

 سانلارداونلا فو عفذلا ماو اهفصع ةدشب اهد_صقموا مهجنع !هتفرص أمس
- 



 جرب ٠ م11 رح د« ءايلتاوءاحلا لصف 0

 هب 4و - 2 5< هِ_ِ 2

 مشو لعح ولت ان و + هحاع ل مل رفغلا ىحكاشكتءاؤل ا

 هدد

 واولا نع لقنمابيففلالاو ةحاسل عامنا ةحادودتبكردقوالا هلا ىسنن ىّدعد ىماعملا
 و هم اى 4 1 ايلا 16-2 7 422 و م

 عضوم نواعم هناكل اق لاح خديز فأن 39 ءىرافلا ىحو يدا للا وعر اعلل لاق و

 ةهه4و مند<م و

 فلاّنالةردان ىهونايعللاوعإ نع تمت محمي تح - (ج -( نيسعلا ىلا ماالل

 هنا و ٌتْلعَف تحن تاق اه الولوهدس نب لاك ةغللا لعأ 8 ايكٌتدُخ همكخواو ةجاحلا

 قو كلوشلا نمتدن لمقو ضل نمتننجاملا ع ٌتْطْدب 50 نم

 ىتتانالو اطحالواجاح عدتالو ىداولا اذهىلا قلطنا ة جانا هملااكش لجرل لاه هنأ ث ردحلا

 ريكسلاوهو ءلوشلا نمبرَص حاملا هديسنبا ةجاحةننحاولا كولا حالا اموورمشعةسخ

 سس 2س ص

 ةرثكلا فك او ثلاواسُسهناكلاو اوطقاتدقرو هلومضبطب ىَوا ديو اد عيعُدَم ضرالا ىف

 ١ ا رالرقر حالا اهب م ا رالا تحاحأو : ةانصلاب 0 و

 رقت هلل نعل قدح قفخ اعذار 3 هيصع تضخ جالا اهنأك

 حو>ىفىرهوملااه ركذةملكلاهذهو ييكهدا 1 7 ىيلفاذا تايلاغلاة وسي

 هنعا ءارلاةمألا َجابُخ لاَ 3 ىذلا ناّيبكعتلا كَقأَ ٌاطلا

 ىرزتال لان متوعأاوكل ارا هلغجسو اها س + !نوكلةمالا ىلا هقاضاو طارم لا حاملا

 :١ هيواهلا هب ىوجتنكتسك اسما انو موا رعشلال وأو

 ايلا كب رحال أو ثاطسشلا و 5 ٌةالصلاتمقأاذاهنعدها ىذرزعثيدح ىو

 ايلا يتل حت ةوئاطبستلا عر ىركلا ١ ارق نمرخاثد دح ىفو ”رلمهملاءاش اء كوربو

 هواعف نان أبا جبحامهبت العا أرعالا نبا كو قيحا يرجو ةصاخلد ع :اليقر

 رضاعة ةغلء اك اوديد كي سالواصعي وأ فيسي بربضلا نم ع او رمل
 ءاسولابىئالاو يلا ندا معانلايرمنا (خرخا ب املا يثك ءاحاخ ل ةيواجب

 جامعلا لاك معان جن اجو وسل قطر ىهمصالا
 هم وسو 0-2

 افخم هشعبابشلادأم * اريك ااهقلحىوسءارغ

 ع ع دددع - ل و 5 ّ د 5

 ا نمش تكرتام ىأ تالا جا دالو احن متن ام هنا لوسرا.لجردل لاق ثيدسملا ىفو

 أ - 1 ع م.| 5-0 8 .٠ ٠
 1 هقورع ب هدتو ههرضح مودتامت حاملا ةةهنحوب أ لاقو رحشوه» لءقوريكلاريغتن لدقو

 ظ طقلمنب ورع لاق اديد شاطّرصط 0 :ِ معو (ءادنالسن)

 5 ذا
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 د هو 2 هه ع 9 9 ع ها متد

 لاعو دحاو ىءعهن هالو كشالو ءاحولالو ءاحو-هيبىرد_ط3قاملاةبوةحاملاءاحودلاو

 2 كك 3 هم : يي م لو ل او 2

 اة 4+ 1

 هنضيلامىناسللا تس احوح 2 ا 0

 ةعافرنب سقلاق ءامصولالوءا وح الو ءاؤلالوثاجسوحج

 8 هسو م <

 راكان ان نشر هلق ىدنع 3 اهملطيءاجوحهسفت ىف اك نم هَ

 سوني تنك و م هم 7

 هنا 0 ةيو َّ

 اموهتبطخرخ آى لاةفةفوكلا ايربفملا ىلع بط وهوريب نلا نبي عصم لقد عي كاملا دبع
 ,ىقق, ء وو 3 سل د هم 5 هس ١

 ءاشنك ارعدو ةيوقعالا مكيلاراذعءالا د_هبدادرنناوارش الا ةظعوملا دعي نودادزت م كسلا

 ةعافرن بس قلاق كيكلثم يقام لعيلفايق ا
 مه < ه5 هم و م

 رابجلف مج ركرانب ى نكت 33 ةرئالو بندا ىرانل صنم

 هم مى او < وس 5

 راعلارهاظ رستم فوسنا# 6 0

 0 و

 ىراسلا ميللاوهلو يقملاوه 23 0 اش داحأ نعج وول

 4 2-0 وووس5 هس

 راصتاب نهرا اف قوسع #2 اهملطنءاحوح كسل :قناك نم

 كيابل حف مو 5 جوعاذنات نا -020- ةديس و 0 مساس 0 7

 ىراتوأ ارد اوىد نع * 0 رمل ثولا بحاصو
 ىاةحاملا جادا ىف عداال لاوس ىوكهن ثيدحلا فو

 ثيدحهئمو اهتلازالا حاتحي ىتلأ هس رلا لصالا فىهو هتلعفالا هارب همن ىرأ ًامشعدأالا

 نوكبال ىأ ءاجوت كس فن فن 20 رخأامهتمةرخال اى دصست نا مح ةدصس ف لاق ةداتف ||
 رخآوأ ىوالاةب.الارخ [ىفوهله هيف فاتخم اهنمدوصسسلا عضومت ا كلذوئثه 50 3

 هيلعدراف هلك و هربخىرحأو ا دتبملا عضوم ف دصس نأو طوحأ هنالةيئاثل اراتخاف ةمئاثلاةّكالا

 ءاد وس ىللعد رات مهلوقك اذه و 0 و ةصبق لكم هلعدرامهازعم ود ود مءاجولال وءاح وح 7

 ةز رخةجالاو(مااهاضقالاءاجسولالوءاجوحهردصف قبامو ةنسحالوةصبقةلكى أءاضسالو

 يلذهلا لاك .ممسافنواهتلقلاهل نثال

 1 اذا اوى ىلع ا 2 مكبر ريد دل انأ

 ةررحةحا1اوهلوق )2

 ءالسأب هنا امههدداربا ىضّمقم

 دهاشلا فاهبوهوانه هل مهملا
 ىضتمهدسلا بتكواضيأ
 هياوص 000 الا شماسهب

 ىمدقتاك نم ةحالاو
 دهاشلا رك ذعمدعض دوم

 نيصم ها روك دملا
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 سوس # سو سو وس ضرس

 ٍلقالو لام افلا نم جا وح تا فرب اعدم ىزرتم

 اضي آى ارعالا نبا دشنأو
 و 9و 228 تنس تتم جلس

 .لوديسدهجو حئاوفاوشأو 23 هول وجولا ىلء فحم

 2 وه. 0 , 1 لوقو هيو نر :

 راش اهجنا اوحىف سنو * مومهىف هادم مص ن اف اضادشنأو
 لتعم 9 و ا سرع

 نراجع ءضةتانعل 2 ا هياكل

 جئاوطا ىوذي تالق دم د جيتار

28 

 3 وحاءاضق نمتاسنانالو 5 ةّصادنت اجا رالي رج الافو
2 9 

 حار مواقي حار ليل فاو لع ءانعلاهلاكام احاضبا كلذدي زباممو لاق

 ىلدهلاب وذو[ ل اقام ةزمهلا حراطد فئاضو حار نم_فرفختلا ىلع ٌفاضُشْبكو

 2 2 4 وول س . هس و هه

 اهراسءامداىهو روناانولك + هيولذ اهأف درملاءام دوسو

 | جئاوح ةعصتبئاف مئاوج ىلعاهوعج مهارتالأ ةئادللا نمةجاحا اوغفخ كولا اهرئاسىأ
 ظ كلذكولاق هدبفعامقطم مناكن اوةحئاح ن 8 مةفود_ةحاحناو برعلامالكن ماهناو

 0 لا لا نع ولا كو و

 1 ا 1 ل حوحو
 و 0 : 2 : 8

 قس و هس اقف حدس 3 - عد 2 د 75 ولا 5 5 و ع مى -

اق ىعع ل عفتساو لعفت هنفءاحامف هاك قب وسسلاقو متاوحوحوحو
 هحناوح ن القز ل

 ماد“ 3
 || اهسابقو ءادوح عم نوك. نأزوجحي جئاوحناىلاةغللالهأن مموقبهذو هحئاوحركتساو -

 | برعلاو ريثكبرعلا مالك ىف يولقم او حئاوحراصفميملا ىلعءابلا تمدق مراه ل ثم جاوح

 نوي اوناكمسمنا تمكسلانيالوقبامارثكو مهمالك ريثكى كك ءاوح تا دي لوقت"
 اهلعج تح هنع ىحام ةظفالاهذ_هىف ىمصالا طاغاماو تاحارلاو نيتاسلا ىفمهئاوح

 ٠ 3 . 2 7 ١ ع -.
 اعلشمة حاملا لئثم ىلع ناك امنال سامقلا نعّةحراخ امنوك ةداوم

 1و2 لع عمت الةراحو هز

 نع فاتسهسلاو ىئاقرلا ىحدقدنا ىلع ةدهصفريغ ةداومانأ ىلع كلذب عطقف رئاوحو

 راالو ث ريغ نم هل ضرعناك« ىنوهاسغناو لوقلا اذهنءعجر هنأ جمصالا نعنجرلا دبع

 لعأ هللاو ىلاشلا نودىممالا نعلوالالوقلاالا هير ”ىريرللان اكو ءاصغلا برعلا

 .اجوحلاو



 517 وح اع # ءاذلا لصف

 را < - ه ع اكن هم

 2 رايق لا زيا هاير ط رس رطل ع ا

 مهناكس اقري غ لغم او حوت احاحو َحاحة جالا عبو هريغ هداراوهملا احا ىلا ىلا

 نعهحورل هركن ا متاوىرهوم لا لاك داوموهلوقيو هركم ىمدالاناكو ةحئاحاو عج

 ع 0
 هم ص 9و وء - 0 و 7

 ا ال امج سابق م هركسأ اغا ىربنبا لاق

 هنا هلوقامأو لاك ةجاحلاىفةغلةحئاس حمس هنأ مهضعبر 5 دولاك ةحئاحوهو هبوط دحاول

 زاعششاق و ملسو هلع هلل ١ ىل_صدلت ا لوسرات سد دنع كلذءاحدق هنالهممأطخ هناقداوم 0

 هلثنالاك لسو هملعهننا ىلصهننالوسرن أر عنب ا نع ىورام ثددحلا ىفءاجا مك ءامهصقلا برعلا

 ىو ةمايقلا مونونم الا كائاوأ مهحناوح وبيلا سانلا عّرت سانلا ماو, مهةلخادابع

 لاقو هوحولا ناسح لا جئاوملاا وملطا لاق لو هيلع هذا ىل_صدتنا لوسر نا اضبا ثيدحلا

 لوقءاصعفل اراعش ىف ءاحاممؤ اهاناقكلاب ميا وحلا ح ات لعاوذنعتسا ل سو هيلع لنا ىلص
 بالا بدلا سوم سف « | رشي تأ دوى وحسم فراخ ةلسا و سلو 2و يو و 0

 لو. نممهنمولاق ةح مح متون ىلع ها تسلا انش تفصال ىرب نبالاك ٠

 خامشلا لاو ةجاحاىف ةغلةيحتاس عججأ|

 «ىرتلا مَن ئاو 0 الا تاجحاحلا ان عَ

 لئاسماوجئاوح ارعأ « كابقلوحسانلا 2 ىشعالالاقو

 | ياو دست ئاوح + اهيمآدنعدتسلادالببلو قدزرفلا لاو | 3
 االتنا ام. الحث المو * اًئاوملا تّسقاماذا تح ةفاخ ني ناممهداكو

 و 5 .٠ ع 8 3 0 « سل - .٠

 ةردهبأك ىفىرب را ىلعنب مسانتلا دم أس دئرلا شلا لوق نع تلئسدق تذكو ىربْنءا لاق

 ىلعادهاش عمسأ ىرير لا لاتو ضاوملا اهلامعتسسا ىفمهورامم مءاوحة ظفانا صاوغلا

 ١ اعملو نامزلا عيدبل ادحاواّسالا ئاوحةظفل زيمعت
 9و 58 7 نت هل وو ني

 جئاوحلا هبف صقل ذا عفر د قسوجوتوبكنعلا تب نابسف

 اضيأءالعلا نيورع :ولادشت دقو ثيدحلاو ن ررعلارخشبد ابل ل انأ



0 

 خول ميلا فرح « ءاحلالسف 5
 هترثكو دارا فص: لامرلا حيدام-ىف

 3 "اولا ىذا انت مو ه« حداَتَلا رفاّشم نمرود و وس 1

 0 جاما لقسم و برايس ربان نم

 ٍميَفاَن املا كرف عاقلاب « يفاكتلا ل ا ١

 ديشتأو هلآم رلاتييش مصل لبالا ُداَنللا بيذهتلائلتمملا نيمسلا ٍفاكلا
 87 سر

 ١ نمدلصأو هدر ال وجر ملدا( ضن ]) رعاهتاو# حيدان اسف وركن 3-00

 : ةجحئاخلاو ةحاخلا (حرح) مس ايضُتحو نيطو ”هلمْط همف ىذا رثاخلا "املا وهو ج جملا ءاطلا فب "هل مطهمف هلوق

 ْ عجب ىعي اوقو هفور ء 008 : و مسالا بلعت لاق رودصفةحاح ءلعأ اوه ىلاعت هل و هق 1 ةماكلا كيرحاو اهمكو
 0 سوماقلا فك اهلك

 رعاشلا لا وسوم ا حاملا

 2 0 َنِماِهْواَضَ وح نع و ٌىاحص نع ل ََي 31 اطدقل

 جئاوملا كاز كوة املا عجب جاما ىرهزالا لاق جئاوح ةجنامملا عجبو اوما ىهو
 مو سام ه5 س هريس صك تع ر هَ ٠

 او نما اراضتحاالا #3 نب مالا صناو رعمدشنأو تاحاذلاو

 لافولاه اهنمابي رقت ا ارضاح نوكست نأ الا ءاجرلا عل طقنأت < نمدعتاذا ل وقير عشلاف

 رعاشلا لاف ةحاح عج حاخلاو هرضح نأ اخ اراضتحاالا لاقف نسا احر نمءاحر

 وموزو و هسه و 5

 داهم طل» كادع 35 ىرخ أ نابلب ةجاح عضرأو

 ةجاحلا بلطوصلاو اجو نم حام اراصضتحاالا« حاملا لاقو حاملا بلطحَّوَكو

 اوفذحةئاحا_مفلصالا برعلا مالك ىف ةجاخا ريغ ةجاسملاٌباطحوَمٌتلاو ةجاحلادعب
 1 ع ّ 3 0 5

 ماوح ىلعاهابا ههعج لدف ا و>و ةجاح اولاقفابهاوفدحامابلا اودراهوءجالقع ايل اهم

 : 1 2 و هس 71 ى 3 0 5

 بردهتلا فو ةحالا نمح ودا ثدللا ةغلامملا ىلع يا يدا و اهتمةقودتءاملانأ

 نءةرخالا تح وا جوس حوحأ كبلات خوهديسنبا ءاحْوَحةحاحاولافو ٌتاجاملاح يملا

 ىدسالا فورعمن:تمكلا دشنأو ىنامعللا
 ووشهو هروهم < و 04 هوز اءو وزد.9 هدو < وو < ١

 ١ ضلوا 0 * 2 5

 مو و ل و لا 0 5 هوس ع ود وو

 تحدحا
 03 ٠



 5مم حيدنخ ملا فرح د هاذا لصف

 8و م < وس 5 ةؤص 29

 ا #* ليخع نداشىيعب ونرت
 5 و و هس < 5

 ىطلاو روثلاكرفؤلجلاو لذا مل اةديدشلاربهملا نم ةممحلاو محملا لكلا جالجملاو

 اوفا هبا ف فطلج #2 المح ٌتاَكلاودرا صح ىدعالا لاق
6 

 ىنااريعلا لاق و خئاصل حاتم اللاو اضيأتغاسلا عئانمو هولاك رَقلاَنو رةججلاجلاو
 و 25 س

 | ذلة( عنإ) لَنا ملا زانت قرم

 ورعو لاق هتصحااضيألاقيو مزال لف هرم اذا اًم-هتلمأىا هن لاقي ههحو نع |

 جامملالاق ههجون عربى وامن أحانخالا ظ

 هل هموم هدس 9و هو

 ديلا حو فرعاكلا #3 اها, حاور“ 0

 سدو داو < هى سم وسو

 لاقيو ثذخنا هوان أك هاول ىأ ةمالك ملاين ناش المك هتهج نعى ىو مولاي و
 هع وج مداد لس مرمو <

 د تا هر د صو هسأرب هفاخ ىلا ارطن ىدماذا ىذا لاو .اواعا سا

 مس ا -

 ىأ ييربفخ لاهالي عددا ىمدالا لاق في ماو حانحألاو - :

 25 ص 9 ظهر

 ةماعلا تاذّماوُهلدفَد ان حصل ا م - 0 6 اوه ةددسعولأ هلصألاعجرا

 2م <

 ئىئدحخلاو ا كرمت ضرفلا أو ةصق ىصو هوان دنت تعسف ةملكلا هذه
 ربحت .١ نع

 لمسلا ماجي اولدضملا جملا (جنحا) ها ييذهتلا ةطسن وهو تاؤدالا ما

1 

050 

 ئمضالالاتاب كنتم تازشلاو ىئابرلال اف لمقلا ميجا ءادلناب لنا ىيمصالا لاقو ْ

 مم انا ىارعالا نبا ميلغعل ميا جب اشو جنت لو ام نما املا ضل ياو
 ةفاخ ني نام هلاك و 0 و لغلاراغص

 احيانخلا عرملاونسادنم 5 أخا رعلا تقاس همك

 دارحلا ةفصىثملان يل دن كناو ةفشح در أ هاكح ةمصضلا ةماعلا ”لخسلا نحلاو

 ملافانن مقا لرق عاشلا د جيانا ليلاس كر 2و

 ةمرلاوذ لاك .تامنلا نماناولأ ٌتيت بسط 0 00 | 6 1 دلحلا (حدنحالا ْ

 سواكشم «كناعاهاش ىدانن 237 ةرح دانس ناَوخأ ىلع

 ةريخوأ لاق ةفشدو أ لاكو ةوطظعلا "لمراحل لمقو ّ اهب ىداش اهتتحان اهاشح

 يي تدم هنكلو ضرالا قداقأ .اللمر حوُدتحلاهءاحضصأو
ًّ 

 لا ديار #0

 ىوهطلا لدتطديزو ادشناو ةحبودحو يدتح اهدحاوراَصقلامر جدام لبقو لاوطلا :

 ا

 جديع در عست رعسج

 06 برعلا تا 40



 طيضل ا اذ مم ل_صالاب اذك
 سوماقلا حراس هرقاو

 م هأ

 لصالا.اذك صواخ هلوق

 سوماقلا لاق طيضلا اذهب
 صوان و صوخ ةدام ف

 وهوا هرصن نمضغاذا

 هن اك رطل ا ىدح كاد

 ىلارطناذا اذكوأح دق موب

 تفرحتو هإ سمشلا نيع

0 
 ها ضفاخعاذا لاق ثيح

 لماتف

 جو بسس سبب 00-ا

 رس 2 ميلا ىفزتت + ءادلالصم 7
 د ل ساس #2وس 3

 لحضات َمْعَماذا 23 لير هاباَح قماقرب ليخأ

 ددرتامى1ىردص ف كلذ لكامو قىععوأ طسو عع وأ نم ىععاذهه ىم اًدَخىوربو

 ندفاس رئامعو مثلا ءافناوءاحلاتامو كلردص حام عدشمللا لاك و هنقكشاف

 هللاقديزنبىدع ثي د ىفو هيشتككشىأ متو ىردصف مح ىعمصالالاقو ءاوسأا

 0 سل ل عا حل يق مة 1
 ١ ىعمرعت لاق 1 م يم

 ةاس و خاس

 هكر ا وهو للا نم هلصأو ريثالا نبأ لأ .تفيطظن هنا تعي يق تل لح دبا اعتال
 5 ه ى2د

 يلي يط فطار اسلي وفارعالان با هانععوهوءام نان ىوربو بارطخالاو

 1 8و ها

 ١ | ىلا تحن ارعالارداؤ فو ىرهزالا لا طلا ارسجملا جلاارن شخ .[عضوم ىف لافو جيلان هعجسو
 وو 9و وو دوه 2 دودو < دو ر

 ش ئشلاَكقوصاهريسغت راجوم تو 10 6 تدلحأ اوثيح 1 رت واوا

 7| قروك ذموهولنالان تسلا ةسيشلار ةسديرعا عجل هفاعضا فكلودو 5و 5 سوه - 4 1 1

 ىلذهلالابعلاوأل اق .ت 0 ”اكرطنلاديد<ونيعلا حف جيمتلا( هج حدلح
 و م زو9ءدم سمات مح دن ل :

 بو هلق ى حت د * ولا نابجلا جد

 ْ 5»51طصش ش8 امهر َعنينبعلا يمك لدقو باقون امملا 2

 3 ْ لاق "جدة نانالا صو اذا لدقو اهرَعس اذارطتلا ف سَتَْي هنبعلجرلا مس ىرهوملا
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 8 5 ا 3 - هس ه ات 23 9 لس م 3

 : وهلءقو ردسلاول_بلاو عسوعلاو مطااورعسلا نمنوكتة حرا لقو مجرراخملا ىهو

 : ردق تاره همضف لت ةضرغلا نم عضوم ئه لدقو رهشلارئاسونوتي زلاوردسلانمعق>اام

 ع خرا ىرهولالاقو اهيفكاملاقضواهفافتلال اذ تمعسدي :ونأ لاك رخةصر
 < ووس جد تع ل 7 1 ا ع وهإ . 1

 و اهيفدعت نادر دقبال فم بارصمت نم ضايع جارملا متهلاوأ لاف ىرهزالال افرح |

 لحن يشارك دم تطوي ودع ساي ٠.١ باعلان ٠ هو هرسدرز سم مدد دهر هاوي 2 ع
 و

 قو



 58 رح ميلاف رح د* ءاللالصق

 قيضاالصالا ىفٌرَخاريثالان بالاك حرحالو ليئارسا ين عاوثدحشيدحلا فو قيدضتلا ْ

 اونَدحك نأ مكملع ثاالو سايال ىأءانعفقيضلا قيضأ حرخلالبقو مارخاوممالا ىلععقيوأ|

 رادثلا تأولوطت تناك, يبايثنا ىورام لثم مالا هذسهىفتوكيتألاوكتسا ناو جعمءام هبنعأ ْ

 اذهلذمشو بدكل اانمهتع تدك نال كاذريسغو نان رقلا لك افبسلا سلتا

 ع هديدأاذامهنعشو دحلان اهانعملسقو بنامملاممفنأف هناناور ضعب ف ءاحامليوأتلا

 نءثيدس لا الخ ردا عوقوودهعلا لوطا نا كءلع نكي ملالطاب و ناك اح هتععمام ظ

 نادانعمليقو هتاورتلادعو هتياور ةعصرلعلا دعب نوكيكممناهنال ]سو هيلع 0

 بوجولا ىلع ىَتَءاوُهَلِبْث ب دحلا لكى مالا هيلعهلوقتال بو بولا ىلع سفل نعش دنس

 ثيداح أن مولاك مهنعاوتد هت لنامكلعح رحالو ليم ارسا ىننعاوثد->وهلوقب هعمشألا
 0 كك ه يقل ب ْ

 قص وق ىاح رح تن ااه ل وهن اوهابلعحردلقتاسملال تق قمالسلاهيلعهلوقحيرخلا
 م 2-0 5 - 1 1 1

 ىاتيلاث يد>اهنمولاك لتقلاودرطلاو علا, كءلعَّومض'تأانبسولتالف انبلاتّدعتا 2 - سا م ع ا 0
 0 : 0 8 5 ع ا ه7
 نم هنىيرع العقل _ءفاذانالقح ردو م[ سبعا !لعاوهنضى امهعماولك اي نااوحرت# |

 ىاءع عيع ب 0 ا 5 : 2 2
 هعيضصاىادأ ارملاو مدتلانيقعضملا قمن جرحا تا مهلا! تيدا هثبو قيضلاو الا خرفلا

 ه 7م هو

 مهعقو أ ميه 2 نأ ورك ةعجلا ةالص قف سامع نباثيد-ىفو امهلظ ٠ ندم ىلعه هر اد

 لحرو ىعملاا د_هىلا ةمستارا ةريثك ثيداحأ اق حر ادرووريثالا نبا لاق جراف

 هردصحيرحو قيضا!يَرَلساو «فينعالوردصااح رحالودشنأو ردصلا قيضحرتبو رح

 0 نوع مل - 4 هذآ 2تةاسس و 2

 حرح لان ندو عجوى ىتثحرحلاف نذ حرس حرتوهفريلن شطر لف قانا لك

 سام 7م ه مس 68 سو

 رعو سابع نئااهأر ةءارغلا لاق احس اَجَ اقصر ل ءكيىلاعت لوقو ردصم هنالدرفأ ٌ

 ريثكسلا عضوملاو» سابع ن بارع فاعف حر اولاك ارح سانلا اعأ ارقو اجر امهنعمللا ىضرأ

 ودول 2 0 راكئاردسكذكولات مارال ل رمشلا ظ

 او وا راد نورا ذي قامت يقل يغلف
 دل

 ده ير

فندو فئدوذ فدل جر كاذكو ال ءافدل_هجيرسلات نمو هردصفا
 ”ىردوملا تعلن 

 2 ريغ ل

 لاق لاتقلا حرس داكب ال ىذلا حرَخاو ربحشلا ربثك ضن ناكم أ ىرجو جرت

 مازولا فردا هملعٌويضيهن ”اكمزبنيال ىذلا حرتحلاو 2 1 نلاحرسا نيران »0 ٌٍ :

 لا سامعنبااهأرقهلوق
 ها لماتلو لصالاب اذك

 يريورح
 مع

 (ث برعلاناسأ 4)



 حرخ < مارح « ءاقللسف آ

 د ايسارلا لاق تفصد نأ لق اصودتش دنساامل ظنا. نموه ل دقو ٌرفصي نأ ل بقرضخأأ اراغص ما ذأم

 «- هدو م 73865 < هس مد

 لاما ردم نمنودب #2 لادم دخلا لشق

 ب ل د س س

 ا ريصارب تطعم وعسةماملا لهأ لمعت نبا لاق ةرهلا يسارع و ةحد> هتدحاو

 : تذ أ ىف اكت دار دوعسم نبا ثن دخفؤو حيدخلا ةرصدلايمامرتتلا مانأ اندنعنوك املثم عدار و هامرتلا هلوق

 نبا لصلاح راظنحلا كيرلا ةحدملا لهج ىو ىتك نيبابت و ةلاظتح 00 دع ةمسوشلاروهشلا
 0 حرش شم اهب اذك س رفلا

 ”ةدلدملاو ءامسا جادحو مي دحو حج ودحو ايظرمادامبطقلا كس حدتللاو « كيس مآ ةوطلا نياق

 ىره وما من دحاب قلقا هبمست ىذلارت اطلاادهن روعس قارعلا لهأو اطقلاهم_ثدرئاط

 9 ومو 2 6 4 لد هلي 26و و و ودو

 لودفملاحردجلاو ا ا ماحب مسو

 و هلو و دودو دى ه- 90 5_5 26

 راغمح ردحم طوسو ون لا ةراغلا دلما وهل مشن هلق دش ىمملا حردحم زوو
 ع هدم ع ع تت سوى

 قدزرفلال اه همكحأو هل ف ىاهحردحو

 سوو م سس 9

 اره هجر دو أ دوس مهادأ 31 هواطغتوكينأ ادايز فاخأ

 مم انىعل ىلبقعلا فسقلا لوقو طابسلا ةيردجلانودويقلا مادالاب

 8م سا ساس هدوم م

 عشا و ةعيلشا ااهسرعَ #23 تاجردحم تام

 0 ج <-

 حجردحو يلارعالانيااه .ر.ف ةلوتفلا و ةلزتفملا نوكت تازو و نال نوت تو

 3 1 : 8 س ءوم

 مسا ثاجردحو قاري | هرمسقو هب ويدسهن ل مريصقل ارسكلا.ناجردحلاو هحرح دىشلا

 نايمهأ 0 0
 - سو تس 7

 10 5 نا 58 06 6
 هديسنبالاق مثالا حراخلاو مئالاجرساو حرا( ح رح راغصلا مباضُللا وح راددل 2 ا ا 1 ا

 . ًّط ودسنو 7 1 2-0 1 ١ 5 ع
 ل جرم هلوقو مالا نعي ضاكلاجرضملاو حرخلاوجرشلاو هل لعفال هنالبسنل ا ىلعهارآ

 2 أ هو م,سدمو وى سبدسو هس <عسو رع معو

 هيمو - نع منالاوب واو تْنملاو حرا قلي ثنو بوصصو عام ل جر مهلوقك حجيرصم

 تءاج ورح هدهو ىرهزال لاق هسفن نع ةمالملاءاقل ديرب مالا صن رتاذا مو لحرو

 مجيردتلاو تانجو [ىأهجرحأو ىح نيدجأ كلذ لاك لافو اهظافلال ةفااذئاباعم

 قسضتلا



 6م 0 ميا فرح 5 ءاللا لصق

 ناهد كنأ هلوقو داهجلا بوكرملا ةعمبتن عجن لاب ىنكف توتو مرن ىلا داهملا ىلع
 و و ل 6 4 ةو< ه9 ضو سر

 قيطملا سدح كهج د و اوهل نان دخلابعرملا 17 ىينارعالا

 لادا نم ليلذلا بوكرملا ج و دساك هلاتملعرمتوكي قاف اهلي ميلغت كلكم
 8 هم وى و قومص و صار سب

 أ اراد حد سرذلا ىدحو حد جا رهمسو هجدحو لبالا مسام نم مسميدحاو

 ضروف ةعوردسعدر ظنلا هس د و هيشع موو هيذإ اى 1 ص وأ صصص
 02 2 جد ّ َ )ّ 7 6

 و ار ا ل جوا 0

 هر تا الاون ارا ارظنهملارظته حت و اجو دوج هج دمر صب هجدَحو

 قوم س2 2

 هرمصبب هج د.> ل-قو هيلا ل 3 لا هدحورطنلا ةةبشوهلقو

 ص اص ب

 ىأ,.هراصباب لوَد_ام موقلا ثدح لاق هنأ دوعسمنبان ءىورو هيدامر هملاحدحو

 كد د نوبتشد كس د عامسل نيطمشن 0 اومادام ىنعي كدلار مالا و ا

 2< و ِع 0 َ 3 ه و وه <<

 رظنلاىف حدا نأ ىلع]دباد_هو ىرهزالالاو مهعدفاولمدق مير اذاف مهراصباءنومربو
 و 7 ه5 م هدد و 2 2 2 2

 6 لاس .اهنافهرسصبب حد نيح مكسمملا اورت |ح.ارعملا ثيدحىفو . زفالو عورالب نوكو 1

 ا وج نك هحتاداخخو *ينلا كارطنلا عي ََح ا ا نءهحارعملا

 0 ريل ا 2 دهم هم

 هراسغ بن دي هحدحو هيماراجت ليز دك مسي هج دحو قيد لئم بدلا ىرهومملا

- 2 

 هت ع «- 2

 اجد داوم هس ْن ءارصسا اذا َنشسالاوراجلا ف صيحاملا لاك هيءامروهيلعولجاج د جدك

 2 نين اآووزوو سس سامع 9و هم م اك 9

 حدا ُْ :رطاماهملا ومع امنا تومعا مما محلا أ لوقو
 مو 2 9 لس

 اهب هيرضادااهح صحو ام اًد_تاصعلاي هجن - حرفلا نبا لاقو فرطلا ةمحاس| مشا ديرن

 و و5 مى اس

 ىلار ءالانبا دشن و لاق هيذلذتاعف أو وس عسب هج دح لاقي كاببشلاورعوأ

 2 5 2همس م و هدم حج

 رثولان ١ رم ص هال 2 2 ةركب نمسح ودنا تحدح
 2 هدم

 ءوسعاتسو ىو عسب ه1 ا ةركنتس ىلع جزاهجوْرتةأ سار داو

 رعاشلالوقدهنمو هيقهتنيعاعب .هتمزلأ اذا

 < سه نإ
 عزان رقاب هرخ نبا تحدح 5 ادعي علان نم رب يع .

 ديه 1

 لح حد اىرهزالا 8-0 الاعم ,همرلنيحهتَجاَدح دعوتي دستور ١

 ريا ولنا جاو ند اوم سبأ لاق هنفدغل جدلا ايطرماداملظنكاو يطتلا ظ



 خدح ميطافرح « ءالالصف ه4

 لاق اهلاحربليالا وددساو
 و ةد ماع

 صر لقاع لحود اذا 5 اراك: ةرادنبا اًنمع

 را جاد عجل اوحيدمحلاك ا
2206 4 8 2 2 

 ' 8 7 ا يف اخ ا ل هلو هدد هود

 الج ل اهلداوغأو 0 رباسا|تنمل دينمو
 - دكا 34

 رخ لالاو زنعدج رتىفتسل اازهريسفتانرك ذدبقو

 - مم 2

 3 < واع ل دس لس ع
 هم م دع 7

 : هعسووهاد الا جلملا هيض ل رعايا 0 ةقانل 3

 ودود و ه7 هدو 3 < هو

 لاو 0
 د8 مج 1 ع

 اورطثال وقياس ارعاتعمسرم لاك طاغوهو برعلا د_:ءفورعمزيغفا يقسو ىعع لاجالا
 525 1 2 ود هوو 1 ا 2

 ىف ةادالا هس لوكنت ىت-ريعبلا حد _هالو لاق ةحادملا هيشع ىدلا قورغلاريعملا ادهلا

 22و ص سس يس 0 رض / 0

 هديا عقلا اخ ىمست برعلاو لاو جاد ةجاد لا عجو نقل اوناطملاو تاداؤبلا

- 1 0 

 جيدوهلا منو هجادح د ئن ىهفةؤشح اهباتقأ ىلا تدشوت نر اا ا
"2 

 ى 9 و

 لاقيو حودح هعجؤ اح دح كو هادآعسمحادحاواةثريعبل اىلعدشد ىتح بتقلا ىوةدودشملا

 بكا سهم اَدَطاواَد_تإلاو حودُشلا تكسلا نبا هتادأب هبتقهملعتش ىأ ريع حدحأ
 5 عم ه 20 . 0 ٍ- 2 ى ه 7 1

 ةجادحلاوح دل ١نيبتيكسلان با قرش مل ىرهزالا لاف هحاردسو حر اهدحاو ءاسنلا

 لجيرلاةلوقي ٌىالكلا دعاصانأ تعمست كسلا نبا لاق هان ام ىلع برعلا دنع قرفامبتن و
 7-8 0 656 0 اك ع

 دارأ ةجالادعب ةجادملا لملق بك اربهتلااهام راهمزلادو رمش نان ىف همحاصل نرعلا نم
 - و <

 ىنذتىح انه جدنا ان وههححلاك هنأ هنعدتلا ىضررع نع كودو بدلا ةادأ ةججادحلاب

 3 هنعهللا ىذررع لوق عم ىرهزالا لاف اهقسّوو لاجالا ديك وفلان عن ا

 عم . هي 6
 : ليقام ةدحاو هج ىنعملاو وز ةللزمعبلا ىلع هنادانستقا يجو اجلا

 ىلع



 15 حدح مل اى رح 3 ءاكللا لصف

 بنو ةدسالا» تراغلا و لهاكلاكم ا ةريخالا ندا ةَمصْسةحاْاو ءاحلا
 هدو ةمو < سو < 2

 الطاوعْنامعأ نكن ملتاَو #2 ةحلكا تا
2 

 8 و 0-0 2

 الئاصولا ندير مارك ثوعو * ةناهمارلعر اك :ًارارع 3
 ة>و١ه< ع م و و

 تارت جالا ”هليصواهتدحاو نما دورب لئاصولاو سقم ىأردلا باعصنضري

9 2-2 

 هد ” هحاورعولأ مح اهعجوةن» لكف ىأةخلكى لق 5و مسوملا انههدححا مهضعيلاقو

 هد 2 59 ودع د

 خاجو ةحاح تدعساعروديردنءا لاق نذالاىفقأتةَولْولوأةرحاضيأ ةعاو نذالا ملل

 رفا قرطلا ياو هامناح لب +ااساخحو سمشلا جاجا ديلاقي بنر هوا دجاحس مثلا

 عقرلا ف س | .قريسغ ىلع ب بنا ارعالاهوحو عسج ىةلامالا لهأ ضع هاما حالاو

 ةدئاز انا فل نال هيهتلئمامتاو هدم سنا لاق ةصاخّرلا فسانلا كا ذلثمو بصخلاو

 سانًالاوهامنالصالا نال سانلا كلذكو ةلامالا ب وام كلذ عماهرواجالو ةيلقنمريسغأ

 ساست رص اولاف و لاق نمانألا اولاقدق مهنأالا هتلاك اهتم اًتلَس ماللا اولعدو ةزمسهلااوفذكخ ْ

 ةيلقرمتسلىلالانإل اردانوه واهل مهمة ان'اممال لعاففا ائاالل اههشت ةصاخ .ركلا قاولاماف
 . . - 6 .٠ اني هه 1

 سايعو سابعلا نولوةباكمالو فلأريغب حاب نولوقيدقودح ءل.عالف بصنلاو عفرلا فاماف
 9 8 هل 0 5 5 9 9 2 20 3

 ايدل فوت د ب مهللا ءاعدلا ثي دح فو غلا حير نم ميحو هعضاومفروك دمك ذلدلعتو

1 2 

 ص هوك ١! هع يح 0 ا باوسدتسوا لاو قاماول 0 رخاالاوأ
 ىلا ارعالا نيادشنأو نعلبقم سك ؛لجرلا حو اوج 2 هل موقلا ىلعاواج لاقي ش

 مهموم سموم |
 لوقين أدارأاذا لجرلا 7 و رصقملاف اوبملاءسنلكأ نشا لاقل 0

 ةييحاملاو هسفن امد 1لجرلاَ زا ع 2 مك افو ةمحلا ل_ثموه و كم م ةسفت اما
 هد وم” 200 هددو و 2

 جدو حلص يصشوحاص يت و هنءففكءوشلا نع رخو عادت رالاوئشلا نعفقوتلا |
 #* اسدسادق اع ةقلفودرا * لاك ميظع يع ا اوربي لذ هباوماع آن اكملابموقلا ْ 7” < 5” 7+ قو

 قو عون وجئادسل عبرا بيباسقا بكا مظشا وف © :

 8 ور وو ءه

 اضيأ اذ او ريسورتس هريطتوو داو لوجان ان ة«بلعتن ءدشن 75 دعت سزاقلا ١

 وودي ىك8ه< يي

 رسلاو ضاوألاو م نمزوانل 3 هصاعُم هيلو ناد دسلاو

ّ_ 



 نا فيو يلو هب ا دي ل

 يلا رغ حاشإ جل
 اني دياهملع ل وعملا لصالا ىف
 باك فديد كتلادخنم و

 اًميديابىتلا ةغللابتك 9

 يعم هأر رحولمأتف

 جا ميلاف رح « ءاللالصف 3

 هت < 0

 عين قودت فورعم غم دوهو دورغم عجب ديرما وديراغم اب هل بم ىلعى هد 2 ننِم

 ىمدالا ةنطقيذسخؤمف مدل ارهلغي ىخ ىل للان ٠ عدس 1 0

 وم رس 9 ع3-< 3 1

 0 لا َ ىفعقينأ 0 ا ا
 مو ذهومد ودعم مس وو يد

 ' 0 ليد ةروبسملا حارسا ياو فكارعالا نبا نع هروغ فرعمل هريس حر شلاح
 لا رابساجاججماو 00 لاهنتي اذا يحبو عفا هسسجحو

7 

 5-2 رايتس 2 ودم مد

 جحاو 5 اصح آس وو بود ىالا دشن ضعي هرسسفدقو هجرخساو حران مهعطق

 5 :رفاس ناكر رس ىف باكر ا فصي ى قمار لاق لس

 2 0 2 سو دوه لم

 لبصت همدقم ناك أ #١ سأرو ةقلاس لكبير ض

 لبلاقيو نيعلالوحريدمسملا مظعلا اخلاو يامل هلعتبانلا ملا عاما رحاخلاو

 أوه تكلا نالاكو ياش متاع ماجاحاذا « حاملا لوقدشنأو بجاملا تت ىلعالاوه
 أ خفب حاطلاوئئاطاو بجاحارشُثْمميلعونيعا دو ىلع مملٌجاطاو نَا
 ةيؤرلاك أ عبللاو بجاحلا هيلعتمل ىذلا مظعلااهرسكوءاجلا

 عمود .< ترد

 ٠ نمل جر نيع حاس اهدالوأ ًاوعبضلا تناك ثردحلاف م * كرب ودسأأ ًاروباج ىكص»

 ْ يللا شْدَج ثيدحمنمو نيعلا لوحي دسم مظعلا عفلاورسكلاب جاجا قيلامعلا
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 ةأس عاف صي سي وذونأ لاق او كود متل كاذب اعبي تعي ولا ةدلشلا

 2# ع 2

 700 ا 10 و 7

 سجعنو )2 27 0 سا هقول 2-5 833 م ج - !
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 حرام هيسشو هليماهيدارببيبطلا تسا هريغلاقو دير لاك هتسسأ نم طقاسن ىذلاف ْ



 ع[ | عطا كير هيمن املا لف 6

 دقو سنجل هيدارث ان وكي دقف جبادلاو حاملا َلمشقا مهلوقامأو جتفلا,سامقل الذ اوشلا نم

 رقالاو لماحلاك عمجللا مسا نوكد
 مهلوقىف بلاط أن عىرشزالا ىورو
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 د اةحاجلاو حاملا ٌةَجادالو ٌةجاح كرنب تدخلا ىو ةرالل رك ىذلاٌجادلاو لاك

 ثيدسحلاهنمو مهعاشأن مموعمنمو ةحاملاًةعاجلاديرب عاملا ةَحادلاو حادلاو جانا

 لكو ةلاماري غنم ملا فب حان يحاريثكلا لجرا لاقي و جاحلاباولو ادا ءالوه
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 رالف تزودنا ةرضدنف ا حاوس تاق ندع دق نك /ناونء«عدقّنك اذاةفاضالاب



7 

 د 4 7 35
 "نافل

 41 مهلا فرح 35 ءاذلال صف ]

 مطلع

 0 : و5 و ٍ

 مثل صالا اذه هلا التخالا و رثكي لوقي تدكسلانءا لاق هنورو زيوهنودصقم ىأ |

 حلاو اجض جل اوقتةصاختيبلاىلا جحلاو كلل ةكمىلادصقلا ف ُه اانا روع

 هند صقاذ ا انجح كبلات يع لوشن نيرو طر ةةعور شمل لامالاءتيبلاىلا هوتي

 ضرفدقءناانأ مهلعاف سانلا بطخ سو ه.لعمننا ىلصىبنلا نأريسفتلا ىفءاحو كلذ نمداصأو

 هللا ىلصهللالوسرهن- ضر ءافماع لكى أهلنا لوسرا.لاسقف دسأ ىن نملحب ر ماهقف يلا مهيلعأ
2 9 2 ١ 

 نك نموياممال-ىلاوةالصلا هملع لا فةئلا” داعم هنع ضرعافة نان لح رلاداعف إو هيلعأ

 هملعدارأو نورفكتفاهلقثلاهب وجونوعفدتىأنورفكنفاهبنوموق:الف بحتف منلوقأ

 هح هب وسسلاف جطاوهو هديب هو لوح ممذ لكنى سون نأ ةانمؤياممالسلاوقالصلا|

 للعت هدشنأ هلوقو زخم اولا نتن

 7 امم ذر ” ثم ع

 اند ا كك 2 ابوه عض نع ىرت مون

 387 سم

 احوسحلا عر اا كشَيو #3 ايوا م حاصّلكو

 ىهذ.لوق.ف ةكم نم تحد ضرالا نال دملاهذهىل!تاهذلاسانل انضتس لاش سلا

 ى هذ
 اكو اع لحال سدقملاَّ» ىلانو.هذرامتالاقيو اهنماورشع ن الاببا| س انلا|

 نوب اني وقلا ودان وو يلنو فز اظنمو كرها لاق جاحلا ٌةءامج ع 1 تو

 ا اناف محد ا نر ىدع مهمادقأ ىلعنيداعلاو ساجحم ف نوعم< وأ

 ىلع عمجعو اسوأ ماع 9 58 نحارلالاه رعشلاةرورضف تغضالا | |

 لاح دهسا دولا -( ريرطدي زوأدشنأو ذوعو ذئاعو لبو لزايل ثم

 مة ىيلءاموهو رمسملاب لطخالام وق بلغت ىبلتقن 0 8 5
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 . اعروكإهاعرفهفوحن محرك لو همر يم قاضو هنطي فببكسف ةرَعلا لك اا ذاريعبلا

 نم زادبعو اتناول مغ

 نباص وس ع 5- ج2 ددوص ست جيو جب و ود 0

 ل فن لئمءتسا فخ « ريشباح ىسلظو * ريبيلا نما ارتعشأ
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 1 كا 9و رص سس

 مح لحرو هريسغعوأ ءامن م ناك[ ىثيح هيلا كارم هيلعمطراوهنطنمرو

 حاعلا لاق "لعل كلذكو ةتغ تديرانلاانلثصحأو .همظعموىَل آم
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 د هو 00 و

 قرونودةربغا د مواعتوةرش هر ص دهرا وع رراهلد اةقسع م ا م 2
 ر قد م

 و م دءالءام جه س

 اهتكامىردأالو لاق دن ردنا هاكح ةيئام هيدي ؤناسنالا بصي مرودك ولساو ىّراسللا

 ' للا د ١

 ربابملا ور اكى راب اركح بس جراج اوشا( و جإلا# ومن ءترخ أ كاذلف
 و مو

 ريطنمحرابحلا لاقو ةمعلملا"املاروط جب راحل كار ءالانبا, هود رابحلاوحربخلاو
 2< د ع و ل م

 هينفع وانالف تح و هدصق ا هع هب و مدقىأن الفانيلا حدصقلا يا (يحا) هلا

 لاقهنلا ىنالتخالا اولاطأ اذاانالفنالف ونب دقو دوصقمك أح ومحل در د
 مه مو هم ه5

 ارمعرلا ناكر نلاّبن توج #3 ةريثك الوا- فوعن هدهشأو ىدعسلا لمحل
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 ىف ٌتاشناَح 0 :وهولاق نيم حرملا ىهلاقذ اهنعمتلا فاعارغا تلف نم

 رثكالاو فالذنا نم مهتساماذهف عخاولا ىأحرخالا قب رطلا نم هنأ يمدالادنعو ىعبصا |

 سانلا سور ياو بارطضالا وللا خا ( لج )) هرسسفيالو نيلوقلا نمباوصلاام ْ لوب وناعتمالا لسس ىلع ةماكل اهذ.-هنعلآسي يبرغملانئاربزولا ناكو ءا3ن هنأ مهدنعا

 0 سأرلاو مسا ىهو كيرحتلا يكب هدحاو
 س هرم © مح يو سس

 هيلعدللا ىلص هللا لوس راذه رج 1 3 1 ود 3 نم مدقتامدقلا كلر كسلا دصاضف كلانصتانا تل زأ

 لاق هفرعي لفهنع ىمدالا تاس ئاحونأ لاك انعْتصيامىردال جف نحن اني ولسو

 ةَلحاهدحاو سانلا سور خا هنأ ن ءورع نعو ىلإ ارعالا نبا نع سانعلاوأ كلن هزالا

 انمقبو هانعم ةِسّنق نبالاقو نيلسملا نم ةريثك سو سور دد_ءىانشرانا عملا ىرهزالا لاق

 ءاملا ُباَبَحة ما هلا لهأ ة غل ىف خا لدقو اني عتصيام ىردنال ني اسما نمانل اثم نمددع ند

 يلابكم ٌةبع نب ةريغملانا لسأثيدس-ىفو بابحلا ع قيض أى اكد رهن اك

 ناك ولع هقلا لست لومينا لاقف قاد بع ناي نكقاناكفكيامأر علاق ىسيع
 دعناناورخاتامو هينذنممدقتام هلهتلارفغدق لسوهيلعهتلا ىلصدتنالوسرنالاقفىسعىلاأ|

 دحر صم ىلعهلماعملا ه:ءهللا ىضررعبتكو كل *ىتحهقلادبع نا, كيلر فانك

 لاقي و سأر لكن مدارس اسنلامجاج محلا مهضعبلاقو اذكواذكاطبقتلا نمل لكم

 ةعيضوُد زر هو اج عجة جادا كارعالا نبا 6 جلا مج عج اواذك ةيج لك كك

 دنا وةحاجالو ةجاعدملعتدا ًارامدريغ اهلذمقالىتلاةز را ةحاكاَدز زولأ اًساقىواسنال

 ةيسصسه لات ءاحو تدتسافاهتاعهناو هنأ سصارك ةيدذهلاولا ل

 مشو لع أ ل * ةَجاعلكمعلا ى هاش تءاخ

 هلعبت حاعلا نم ولاة جاعلاو اضيأاب انوار حتس سهاجاذإ :تلاؤسالا ندافع

 3 رحلات ةكسملا ىهو اهديىفةأرملا
 م 2 6<

 لئدالو جامريغ نماكسماهأ * اهعوكبا' "وج لوكا سيعلا ىَرت

 اًميحفكواذا جاوودعلا ىلع لج اذا نأ ورعولأ

 بسلا



 0000 00012 و ملال 027
 و 0 1 2272 كحيل

 ريدا شلل ولا باتو بنل هفايرملا شارعأ قرف

 9و

 سد م د سهل مدّ و5 <

 هقرفو هعاسم ليلي 0

 لئاخلاح را( رج )و فعضدعي همهسج ملظعا ذأ ججدقبي ذهعلا (مبج) (مهخلا لصف
 قوس سس 2 ةددص 6 <

 ىدبفف 1 يو ءاهيضراع عرج ةيميلاب برطشاو قدي ربدقو قلقا

 مث مس و ود
|| 

 اورو ةهتاورستاتقوراصنالا تقام فو لني نمبرطضاوقاقادااحرح حرج ا

 نمروهشملاولاك ٌنَلَقلاَو بارطضالاودو حرا نمزيى< مهضعن هاوراذكعريثالانبالاق

 0 5-5 - هب 8 ا

 ىلإ ارعالا نبا دشن و معلق باصلاح رنيكسو جارلبا نم . او-رحوهياورلا

 ل <9وه- 7

 جرتيريغاهقاس اهلا : معاهف ”لفط ىوهالا

 نبا ناتْغل امهو ىرهزالال اك قيرطلاةداجوةححلا ى 1 00 رو
 و لس سا

 ةظاغلا ٌضرالا راو ةراخٌتاذٌضرالاح و او ةهاعموة ظسو ىدرطأ | ةبسو مدس

 3 < هد و سد و9 اق ع

 ةحرج ىمصالا قيرطلا ودلك هسا وة سرتلو ةداملانالفىكرو هجر صرأو

 مرملا لب الا ترو ىعمصالا لاق امياوصلاوىثانرلا لاق ةحرسديزوللاوو"اخئانقيرطلا

 نايثلا نميرض ةحرطلاو هسا ديلا فو ءاسنلاةسعوأ 2 نم عر حراو هتلكأ
 سوأل اك .دازلا اههن لع سأرلا ةقيضلفسالا ةعساو ى مدوحر ذاك مدأن هدط مشار و - 052

 الأول اةزىأنكداوداربأ هثالئاهموسين . معقدة نس اسوق فصبر نبأ

 » و يس 8 2 0
 لعمروبدلا ىرأ نم منكداو #3 هجرس وداجداربأ# دلو

 55 < هو 1
 مضلايةحر 17 لجر مسار غصم رحهمدو 0 فصحتءاىنابو

 دققيرطلاةداجءارلا كير هجر هلوةفىربنبالاق لح جيو و جرد لشم ءاعو

 معزوتمكسلانباهقفاوو لوو أ هركذةمعملا ءايلن ارجو ه موقل اق: فرحا اذهىففلتخا
 7 7 000 3 9 8 1000 1 م 1 ع
 لاف نمحة-رحوهناعثوهيولاءنالاقو نم <ةحرسوهاولاةفهوفحص هريغو ىعمكالا نأ

 ركبو أ لاقو هفضدقفة ملا" لناةَبوَوهلوقي نمنامعزو عمصلاوداذهدهازلاورعوأ

 ةحركلا ىهلاق هنآديز ىلأنع ءالعلا ضعد ىل يح لاسقف اهنع بطلا انأت لاس حارا نبا



 16 5 ملا فرح #3 ءاملا لصف

 2-2 4 ا هم سا 100 م 53 ع ده<5 - 4

 لير فانا ناو انكر طملاةياكمضل يل ايلا تو 3 ما أو صرالاتلنو
 ةهوزوزؤدو < همس وه 2 << هم < -

 هتفرع لق 9و هلا تن ًامطاوهبتفسشا سولت لو تيتو ان :ءىشلاب يفت تكنو نيطلا

5 2 8 

 تنفتشا ىا ئتربخاع تحث تكس انبا هيفةغلماللاريسك ىسفت تحن ىمدالا هبت رسو ع

 همت د8[ م 5 5 3 1 ١

 سحال ان ىبسفن تحل لاقي نيقيلا وطلاء | يح هنعهللا ىذررعثددح ىو هيلا اق نكسو هب

 د را 2 2 9 5 ع 1 1 2 ص .

 هيمو كريم نو نزرب ىدنسا ثد دو هامو هيتقتووا ميفتيثو تنكسوهبلا تن امطاادا

 2 7 دو ءس و

 حاتم لحرو تهدودلب هيلق و نين لو وما حاس ص[ وتل

 ىلذهلا شارخو لاق ديلبداوقلا

 ضف السر ىفَبامّشلا عاضأ + اًضهمداؤغلاحيولتمكي لو 8< تس وك م ا ا ا 5 014 2

 ىّولْنب صاع هس خال ىو نب بعك لاقو

 وةىد ه هس - :وس وو

 ضع ىذةلدذمَىَو 9 عج »* ادب دقلداؤفلا حولتمَتنك نيل

 دشنأو هنلاو كو درسا ذاهنتو دلباذا هلق مين ىارعالان با

 ه 4 همم: ل ةوس 8

 ىل-االورماالىداعالاد الب * ٌتراذاداّوفلا حولت َتنكولذ

كلذل ىردص لير - لعفلا نممالوولح ىآال تنك داؤفلادملب تنكول ىأ
 حرششنا ىأ مالا 

 دسعلاقو هتللبو عع اذاهتدلتدقو يآ هبعّشأو

. 
 وه

 دورلا اهعطّمسي م ةماوم #2 اهرارق عسب لا ”خئةَضورف

 0 < ةهءو <

 اوراق كلو«دشتأو باقلادراباولاف أكو وهو ى دنقلا ا 1

 لحرلا 59 رامخالانوحر لا ثلا كار ءالانبا ٍباَقَعلاٌَحَرَ ياو لاحرلا م ءاذلملا

 يانا الرشو نيطلا م غاب كارت تحرم 57 مده رفاذاو يمنع هيلقدرباذا
 سوو و 9 جد

 ىالََُُلو هنلا تولشف ى قكسو فام رك ىرداص ارقناقتو طبشلاو ىرثلا

 ئنحوُتلا 6 )كلا لاقرهنلا فنيطلا ىلارفاخلا ىسبتنااذا هرموأ هضاس َدَنْسا اذا

 احول وشنو انف" رشا كيسان ميج قو ع ُبارَتلا همفلمحيقلاوخلا وحن صوخ نم ىلهعد

 معلا ا 00 دعني اق قرارات

 تحل' او ضرالا تحل”وهلوق
 طيضلا ادهبل_.طالااذك

 ةرامعو لوعفمللءانملا ىلع
 نمعءامسلا انسحلاو حاسصملا
 حنا اانملعت قل لقبا

 ضرالات حلا لاقي هنمو

 ةدواثم ىهف لوعفملل ءاذبلا
 ها

 0 سلا لسا ] ) 0

0-0 0 

 ماا

 ىثولانعانصلا ةأرملاةْمسك ْ



 ظ 3 1 ميلا فرح #23 ءاملا لصف 315

 و 8غ 2 6 - وَ 2 0 ل 5 9

 ديدُس 0 ارطمو لئاسلاجاملا#اجلا نموهلاأف اد أ ىلا تلاقف ةضاصتسملاث ؛دح ىو ٍ
2 

 4 |خم ناك منا سابعا ىف نسما لوقو لس ى أدع ىداولاانانأأو اًدجبابصنالا

 00 يلا نوما ءاملايهقطنم# هر ازَغو هئحاصق ك6 ماتش دع

 2 ا ا ا

 لاق ءاملاةربزغ حو نعو ةغلاسملا

 25و و7 هوه - 2< همهم <

 بنعلا حوت نايضفيانمع 23 ٍبْضقن ل سمشلاو تصف

 اييطخ ناك اذا مسلح و نيبو نساقلا ف قرف علان الا نم يلا ىذلا ملا قرب دقىدلا هلوق
 0 مه.و|]| ءاقسسلاةرسوماقلاف
 اضامح اهيفنورفكت 1 8 اهيردسال -]| ٌضرال | مل | ةفشوأ هديسنبا اهوفم ورح هءاصأح رقورصنك

 ارسكماعجا يفكك ُكاجَت اهعجو هج كل ذلبق ذل الولاق هك تمم-ضايحلا لبقنمو ملف عطقتو هديزبادف درب

 ا 7 يدعم مأ ع

 كر : ال ضرالا قدّوصد ءاملل تاك اسمو ضايحابيف ناك اذاٌةضورل حلا لمعت بابو دهلا 6

 ىو وسوؤو ومد

 ةرفح ىو ةنقالا هحنلا دسعوأ حوثة جرت س فءىرهزالا لاو ضانحا هيف نكي ملامدحت

 دشنأو رطملاءاماغرفتح

 2 5م م ص

 اراّمغلا ىلع رق تاكو 35 انو هيام ارارحةيداصّتدروف
7-78 - 

 كاذب تيمسٌت ات اهعجبو ضامحلا ترمس تلا ةضورلا م كاديدشت و ءاثلا َمشهَلارهش لاقو

 2< ورم ل 20

 هجن و هع“ ىرهزالا و مب (عخ) اهمف ءاملااهجت

 رفلا فسانلاٌةعاجيعلا مهب وصأو ناَتْغل تلا بع 06 0 اديد ارحم ةرحافإ

 ءامسلا نم طقسي ىذلابلا ( لن ني..رغلا ف ىورهلا نعوم ينمو لجرا هن (ينن)

 ةراهطالا دمك انرركنلانامهصخامنادرمل او للا ءاجىاطَح ل سْعاو ءاعدلا ثيدحىفو فورعم

 امهضخت لو ىديالا امهلثت)و المعتل امهتقلخ ىلع ناروطغمنآ اماممنالاهيف ٌةسغلاصو

 قحأاناكف ضايملا فتعجبو رامالا فرو بارتلا تطلاخ ىلا هاسملاريئاسك ل حرالا
 3 | 9و6 ع 52 > م هَ 1 5 ا هدد ه6 .:

 ةحواْنَم صراو للا مهباصأ اودلتو ثلا فاوإ_تداوُكتأو انم وبل ًادقو ةراهطلا لاكي |
 3 سور ة2دو وو

 لاق امو ابا

 هد تم ت4 هم هو

 هاب 35 مدل مودع  اهافَتقّدول

 28 آو

 َُش 4 نامل #2 حرشملا اللا يَ



 لق او نان عجلاو ُ 1 وكيلا 0 ١

 هيلا فاخر

 ١ 5 مكاف رح #* ءاثلا لصق

 تكا

 مهو س وو وو. هدوم

 بطخاوا ور عانت 5 بكرا ىلعاومَْتكلااَذا لاق يحل

 عيضملا عمّناسهلانوعيضي مهارأأل كلهالامّش اعأ حامشلا لوقو

 عيقصلانم نهج !ىلع 5 . اقدم يحاصعس 0

 رم 6م

 باكا سدو ه,تئفدأدق دريلا اهيقب اريثك اربو اهطاسو لعتاىأاهئارك ومالا تاس

 ا : 1 3 كل د
 منلاو ل اوههحو ىلع هىتان ل ل_قو هدمت انيس مالكلاو

 هم م ويزول سيدءموو 5 هم 06 - 220

 عصير "الط تارام دن حئدقو جنم باكو طملختلا جيشا ثبللا هنايب كريو طا ةبمعُ
 هم ادصس س

 علا هودو يو ومد

 برك انأاهيفمهلن ُُ 0و #3 ام .ةاهيدف مهل ا مو

 مقدم لبو بوو دعو هج اي نمد يفعل مكلممأز نمل له نمّلجراذخ ع

 لعش ملهناتنمكلادار اندموتن عبدا ا جئراصف هموق ل 3

 بهن سن يرتكلا بلا : (ع2) هموق نعبد هنكلو برأ لعفالو جبل 8
 7 د ء5 5-27 ١9 سو 2< -

 يلا ملاوي علا جيلا مانت ثي دخلا فو غتف ههضتو غناو غن و ريفا هش ”رتكلاهلاّبَص

 1 جيلان ء لو هيلعهننا لص ىبنلا لّدسو مدر طم ءاعدلا ريدا ظ

 هه * و < دو

 اجت هيف دعم ءأثيدحفو ىلاضألاو ىذهلاءامدُمالَسم لا حلاو يملا يلا لضغأ ٠
 1 00 د هده ولا ع ع

 بي ؤذوبأ لاق جدو حاجنو ثمرطمو ثالسلا لاو اريثك الئاسانمل ىأ ٍ

 5 <-؟4يو 3 ى ه مو - و 5و هو 2729و سم

 هي د .هوام ما 3  اهللرخا لكور عما قس

 5-ه م28 و 9 ان

 هديل ::.ىذاؤلا 001 ةققرث ب دح فو هيامصت |توص هامل يجو ادنأ در رنا م ظ

 -ذخ م

 نك ا 51 2

 انج ءامتاَرصُماَن ال رو ليزغتلا فو توسل انو حي ود ءامو هلمسسد يا ْ

 وهفملا 5 : باهسلا نال لوعششم عن ذوملاو لعاف ظفاىف ءاحامتاذ_ه ديردنب لاق مكن ||
 و 0 و همسو 4-1 م 7 11 2

 ادااحودت م كالو هلابك ةغللا لهأض عيلاكو حومتمأ

 عضوم لعافلا عضو فاكش تأن من نسحأ حا نسف عاقل توك نآف كا ذك ثاك | ذاق َبصْنا ظ
 ىه-9و يد هو وهو« ا وو

 لاق ب دوصم | صنم حاج مد و 0 اروكغو اريثك كل ذناكن اول وعفملا ١
 مدمس

 اسادوالاوروصلا لَسْحدق 0 اال قاغلا تأ 0

 7 تا



 يح ملا فرح * ءاثلا لصف 4:

 ا 5 1 ا ا اا ا ١ م ع 1
 : كلذ عسجب قةزمهلا ختباج اونواحاب حان تحا محغلاحابصحاوثلا (حاث) ((ءانلالصف)

 باك ديزوأدشنأو حوت اهلاشّك بقر ىلعو ةمامقلامووىانالثيدملا فو تحاص
 ع و ك 0-51 00 4 2 1

 |( سودا 00 5

 25 د 2 م

 دود وس مسمسو و < ةوو بو و م

 قو "يسرع ليتم 26 © 0

 رص »د

 ماس ندا ا 0 راما ف لعاب

 ةدامعثيدحهنمو فصول ىلا ةمممالا نماهل اقتتال ثدن انا ءاهاهقلسًأو هتلاذ در نمالولاملا

 ىلع ددح ىو مملعومهتارسن ملدقو مهلطسو نم ىأن يلملم ِ نملجرلا ىربن أك شوب

 هه <

 للا يبو هريسكق دك ارناطشلا نافهَضن اوبرضافَبنْلا اورلا مكملعو هسنع هللا ىضر

 هو هت »س< مو 5 و

 ملا نيباموه لسقو عواصف هيفامو همظعمرهللا جو ةلطصو نك ظاغامو همظعم

 لاشقلاتد.ثتااقو هتردعىلا بدلا بكن ملا ةدسعوبأ لاقو ا اعملاو ءلرخلا ىل ا

 سنس ومص 2 ب

 لاح رلاب مي ل لامي 3 لّسغتاَوذباهصشتنناك اها كرت يالكلا

 ليلدلاو لاق ردصل ا ىلا لغاكلا ىلع 0 واه امش أ ىلعلاحرلا عضو ىأ
 :“ ل

 طسو واع جنلاورمطلاه وس جيلاورعو أ لاقو اقلا جاتا مهلوفاشي ردسلا نم ملا نأ ىلع

 سم و * < 001001

 هنمو او طولا هلا انين توتو يدق هحاومأت قالت اذارحلا

 3 5.77 كي سرك مالا 7 0-

 فر بقال رج تقريب لاني ورع حم اهاذا نك ىرخزلا تود

 4 و - >7 22

 فوملا ميظعلا م:الاوةصنو جدو يملا“ تاجا بس مانع

 نا هيتءاجناناعألا ثيدح فرغ ىذلاوهو تلا ىانلا لاسقب دنلا ضيرعلا جنألاو

0-7 

 يرغلا لوقو لهاكلاونيفتكلا نيبامىأ جاو ئنانلا جالا ريغصت لالهاوهف

 كاين ةقا رعب ىلخأو* شتا نادمثألا ىناعد
9 

--ٍ ّ_ً- 

 ىلع اهلعج ىأا موش :اصعلايكارلا مي - ا هلك ادهبرسف

 هناك هسمدق فارطأ ىلع قأاجوٌٌلجرلا و امعأاذاكلذواهارو نم هيدي لعجوهرهظ

 ؟سملا



 41 ١ حو ميلا فرج “يب ءانلا لصق

 2 و<هو ام دوا ىلا .

 وألاف دسالاه بلا بس عضومح رتلمقو ىورلاةضوف#اهلك ةديصقلاو ىلاثلاتببلا
 و بل ومع جوو هو همر دو 0 4 1

 تداقدم 1 37 عما اءرحم ناك سود

 و ههمادس د دهم او وهم

 ةدساماهنال حرت ىنئاملا نمارحاوهلثملاىفلاقو رولا ةبحانيٌةَسأمحمبيذمتلافوأ

 اذارو رتسا اذا يرتورعونأ هريسغوأ لعنم هنتلاهطع زعل ًااذالجرلا حرتبيذهتلا

 تكف رامّسلاولاكنيزبا رذلا حرق راق (عم#) رسءأ هتلاو هريغوأ امالك قل

 1 هسا ل ولا( 5 اهدحاواهرئانو ىضوااوفأو عياصالا ||
 -- بم سدع سس

 ذلا سال ومات رثدج رتفواءاحلو ولثاو صادم اعلا هدنع لص هوان 18

 ريش (عذال ندب دا شحولا نمدريغو ىلا هيف لب ْ

 09 و هد زد وك مهلا 0 3 زد هو 2 وم ه- :

 وم ااوهدوسدحو نوكيو هم_عادا م و معيوسلا لعفلاو ناصنو جاونأعجلباو

 ع اي م ا 4 د 142 5 ص دوا

 سلا ليلك لا و هسيلفجانلاهسلأ ىأحونتقهحو لاقيو ممعملاكلذكو دوس

 عجيب رعلا ناين عامعلاثيدحلا فو حتلاٌامعلا مست رعلاو هيدشتلا ىلعٌيتةمامعلاوأ :

 مال كولملا ناتلا ةلزنع برعلائامعلا نأدارأر هودساو بهذلا نم كولملل غاصياموهو حان
 8 و و 2 0 ع 5 ٠ 7 5 ىءرا|سعأ

 نايت لملاك الاو ”هلءلق مهيفئامعلاو سنالةلابوأ سؤرلا فوشكمىداومل !ىفنونوكيامرثكأ
 : 5 1: 2 0 ا

 ريغلعفب هلعمسل مل انالبسنلا ىلعحران وذات لجروهدم_سنبا ليلك الاحااتلاو معلا ولم |

 ّ 0 0ك ل و 0 1
 يلقف سانلا حئاتلا مامالا مدت دار احنا مامالا ساما مدت «ةفاخ نبتاممهللا دعتم

 ايد -بورضملا مهردلا ةمسرافلا, هزات لطب دال ةضفلان مةصلصاللاقيو ةشفلااتلو

 - ا

 يع ا ا 0

 1 عد هو ىه عاب 2

 2 2- ةهزودمدوع - ه2 م |

 تلاها امي نعش الف 35 يع هس
- 

 وس 3 وسم <

 اههسممأ عساها #3 تمر لاك أمها لسا ةجانو :

 << و هرم هك و> هص قو و و و ما ا

 مهب ةجرت فو *«خوو ل حابتأ هنود رهف 6 ىلدهلا مط ورك ذةدسأموهو عضوم م ءاحووأ

 ريرب لاك سوم |
 س يم قممسو و ه١ 2 وه

 اوس ا هواجفاو 05 اسمو فس تيعبلااوطعأ 4 / | 1

 ) ب نرعلاناسل 5 :



 2 ملا فرج *« ءاتلاوءاملال ضف 4

 0 1و 2 5

 00 ههادلاةحئابلاو لمرلانمعستاامةحئابلاو هقارتفاوهراشتنال كذب ىم-هلك
 ءسهد 0< ه5 هع م و

 ددقلا اهقانعأ ىراوضالا 27 هجاء تحال نيمأو ىسمأ

 فم

 مستجاب لاقي ةسهادلا ءام-أ نمىه وة قيلقلاو ةيحئاملا,نالفءاج ىمدالا ميئاوبلا عملباو

 0 6 ًاةصتانت جانت أو تحابن اواو مهيلعتجاددقو 10 اصأى أ مهحوس هحئابلا

لا ىذرباط1 ان رعئرخامشلا لاق ءاود مهيلع تهفنا اذا ةركتم ياو مهيلع تح ابتاو
 هل

 قست لاهماك أ أفجئاو 3 اهدعبت رداع ئارومأَتدضَق هدع

0 

 حباملا ينارعالا نبا مهعاجو ةرشلان مهجن 3 طالتخالاٌةحاسلا و ٌةسهادلا ٌةحئابلا دسعولأ

 ءاوسىأدحاو كلذ فنذو مدقتدقوهءوندملا حملا ههه رطلاودو زمهيالو زدجي

 لاق زمهلا ف مها ولاومعكلا نا دكتور مرق وأ هاكح ديس نا لاق

 اهلعحا هنع هللا ىخررعشي دح فو حاك 3 مدعو حو ب دو-ولواولا تاوذ نموهو

 ١ وو< هَ 1و سا 2539 2 2 7 51 4 3 2

 تد.عأ ىدتيشمانأ !ثح دقو انعاادا جعابريسعيو حررب نبا هدية ياابو

 و دو 4 < وو همس

 . لقتلاو فخ اىعب جيئابلاولت ا داعم السر تت اًنمح انيحتنكدق دشنأو

 ىو و

 "1 اقساو فورعم را (ع2) ةحاجدلاءاعد 2م 6 ((هاتلالصف)

 للا

 ةدمع ن.ةمقلعلاق د هحز او

 و مع د5 ل وود م )هزود5 ه<

 مو* شم فلا ىف اهباسطت ناك اهبزابعل ا مضت هجر نعت امح

 وى هو هو 9 وى هوو دايو

 مث رثالوقتةماعلاو طظلغ ىَأدي درع ربوهب وتس هاك> اما هربظتو مث رو هر ةدسعوأ ىحو

 ةرهخلاب غومصلملا وه لا ىسقلا س ها نع 0 0 لوالاو و
 نإ 8 58 2و

 «دوص ومم هَ

 لقتل شاد جبد ردنا سم
8 - 

 ةدصقلاهدذهفلوقيو دامرلا ىاهلا

 و ©

 لع «تشامنأ نامآل |لهجو «ىوهلا فرش ن مناك ام ىلعتددو

 3 و 8 و 0 هم

 لوار عدلا ٠ ند اد لو نبط #23 ةمسعلو نيضم مانآ ع بلآ

 مههعاج

 ئش ىأ هناهربدةقرهضم نا مساو 5 :رشامههاملعفب تئشامناهلوق ىفىوقأو ىلع غب تس



 15 جو ميلا فرخ هءابلا لصف

 سمو من وم وس م هوم م هو مم 9 بم

 اجوص اهطس نايبستو امن 0 ب

 6 ببدص 8

 ١ كوص :ننالاجب تسلا اذهد زاب ل 0 ىانههالار 5 0 0 ْ

 6 بيض 0 2 دم و

 و هر تي 1 5 2 هوم

 | هةحفنمع كك 0 هسسشملا 9 هانعم ل دقو رصعس سارا ُ

 4( داو ىدعع ةون ”رابو هتحَرابو 0 تيهان ىجمدالا كلدإ ف عاضم ْ

 وس سس هوم 2 هوم 9 دارو ا

 امهردو همدحرم لاش حاملا, تلا ربل و حيرعشق هح .رمدقو ىح ريغ حر مب ناكم

 ىو -ه- |
 وهولاق حروب هرغو مهاردلا نم" ىدر لكم در هتضف ىذلاربمل مهردلاو *ىدرح ره 5 ١

 |( يي مو < ٍ

 حرم نرعلا دنع دودو لك كسلا للطي مهردلا حرهتلا كار عالانبا ىيراقروت باردا

 و هةموو 1

 : رم فانا ضدها ام ناكو# حباهعلا لاف ءوشلا نمءىدرلاو لطابلاَحب دا حرب وأ

 تجرب ذاامأن 2 ىلأث يدح فو هلطنأ ىأ ثراخلا نبا مدحير وس هنا ثيدخلا فو الطانعأ |

 حروب واو باري أ هناثيدحلا فو ىنعدنا طاقساب نكد دهَأ ىرملا ىعيادبأا يرش الفا

 اذوخ كواسملاّقِيرطلانءديل دعى أحرولْو بار هسح ا ىدتقلالاقو لاق *ىددكأ
1 0 

 ةسراغلاىلاتاقتفءىدرلاوهووإ_متاهلصأ ةيدنهةلك ىهلبقو ةيّرعمةظفللاو زاشعلا نم
 ع وم

 م وعتلا حي رملاو حلا اربغف مبدأ اذا مهجر وىرهزالا رع رع هردتلت#

 راضمأ نموهو فرلا هللاقي ىذلا اردشلا حار .ملا (عد+ع) ءاوتسالاريغىلاءاوتسالا نم

 وس بوس

 وهو ىمراف غارب ةغيتحو أ لاقو ' جاربملا ام فرعأالزمسنلا ضعب فدسعو: أ لاقد لاخلا

 209 و وى 52

 | كورت ابدايهرضخأ | هيسنمو هر -- هزعش تول ب رشم هتم ب رض نانرضوه»و لاق كرا

 را اق ص اس انت

 . / جوس قولا جانو حاص اول برو ع 0 (عمز | لعأهقلاو ةحئارلا برط ئيعونلا

 0101 ا

 ندا فشكقاذااساَساقربلا جانا ٌفدكتو علو قرباذا وسواناجونواجو

 ١ هحوققّرشت ”ٌقريلا حوسو قوربودوعربق لانمىأ حوش راج ءادوسغب رثيهمما

 بوصتدعب هج ا وبل جرلا حجادلارعالا نبا هناا لبقو باممسلا

 لد:>لاقو 23 امئاوأا 1 رعجو اذا زحارلا لاو دخفلا نطايففرعجئابلاو رقسلا

 ميتا طع ورق كانا زرت ةقساملا قورعلا عي «« مئاوتلا مدىدنألاو ساكلان*

 ؤ ل سلا

 ا

 ١ ظ
 ا و ومسامو اك سدو كر 21 ه2 ١

 ١
 ا
 أ

' 
ٌْ 
 ا
 ا

 أ

 0 رس سس



 جم ميلا فرحيعابلا لصف ن

 5 كم

 ىشسلكو ” ريك لطابلاو و2 أم الاقي ضنا اذاحلاكلذكو ابليس انعأ تبوح

 ىهولاق تسال تلاها عار بنآت قو َتسالاةبلاو امص 0

 م و لوصالا بلا بيذهتلا لالا يملا( خب ) ءامسأ ابو جالب يو الامس

 يملا هق ةرعو هلأ ىلا ىأ هب و هض> ىلا نالف عجر استي و اسك ل |مأىلاىدااذال-رلا
 7 د -

 عم <

 جيديلا [هقورش و انين .اممدنالاك ىمراغلا ىراومديس:بالاق تاننلان نمبر

 هج -:ةلحر لاس للا «(عع) لخداهر# + نماهجرخأَدحقلا

4 
 ويارا ع داسالاف ةراضَملاتاسنلا فوهلسقو ناتو جئلا ثوار

 ع« 2

 2م د 5 ل يءهومس 00 1 0000

 جب وفا -موةجاهبو هجم مضل جمد عكر وهف امج جب هيضلاع رشلاروهظوأ ظ عب وهحارم ودع ةتنلا لا 1
 - همسو يو و ىف

 عا أهدت مل داع ا ى "يبقوا تكول بؤذونأل اق

 ع 289- ًّّ و هءوو عب و
 دشناو 2 م دعرو صالا

 يعاسلاو ةجبابلا ىذى خا يف #3 اهبارثَأ طسواهارأدقو

 ظ2م آم 1 «ى 9 هى - يي

 تابنلا يبو جهلا اهلع ٌتِلَعدقو اهم ىهو هب تح هبدقو ةيهتسة مف أرماو

 لاعر نورك اذا ضورلا صاسو جب جيدا نمىلاعت هللا لاق نسح جيب وهف
 ومد د ع سو وو 27

 وأ رضان نحال نسير لكن سكأ يبون لكافه يال

 همدمهومد ثس وص 4 سس وس

 اهنتسح يأ اهتحهسو ةنحلا ىأراذافةنلاثيدحىفو يي ْن دح مجدي

 جدو حاضرا صامت اهئابن جوي ٌضرالا تيبمبأو ميغنلا نماسييفام نحو

 1 ا ا 5
 رعاشلال اف حرفوهيرس يسخباوتجا م يرسكلابهوئشلاب

 ٌىَرخ ليلا هنمرباطتدقف 3 هيٌّتجبدقءادربابشلاّناك

1 - 

 س و

 جسم ضرالا تحس مبأو رس ىلعأ فاالابىهو ينجب واونلا جمد رورسلا عاملا

 ةغبانلا لاق رورعسم رستم بج لجدو اهنا

 2 هب 514 ما د و جدو ت 2و9 ع

 دصعسيو لوداهرب يم حجب 35 اهصاوغةم فدصةردوا

0 

 حاهملا لوقو نسا اهيلع بلغوا هاو



 3 حل ١ مبا فرج ام هانلالسف 0
 'مصسو*» 9

 ش ىارلال اه لري ءاننباو نطنةحشل وس و

 رخافةبانعنمنك رب ف ا #* جحابا شيب ياابن
00 

 , «ءهءود مة << .

 ةرامعسرالاة سطهلوق هح نمد( حزعب لات امس ىأض رالا ةبطداَذَع ضرالا هذهُّت 2: لاقي و عصوم مس اًةمعابو ل

 ها ةيرتلا ةسطساسالا )0 ةصشا ةيعيلاوهصعت ءاملا يع (جغإ) ج حرسلا مواهلعدهشداَدشلا سرف 3

 ميينكت»
 وهناك 05 0 ديالا 2 كمل

 نيجاشاننامةواقت ةيلسلا ىرغوتبا رعسُتلا ' نمتامسقلا 1 2 ب ئ
 سم وس م <

 ملسو ه.لعهللا لص ىنلا ةفصو 3 دبعم مأ ثيدح فو ندرةمرككيل هي ب يسال بلا

 9 هوو 1
 مّضودقىذلا الاو نقلا هفصتامنالبجاملا ٍِس ا هةر هرم ىأ هحبولا حب

 نيمحاخلان ورقم نكي موهينيعنييام حت 2 لس لجرلا ميلا انتشر 5

00 

 حلاو ليد ملال بدول سب اهجولا قللتلا لرلا لاقي و تر نكيزاذ ادن

 ءاسؤدنات لاف فور عملاقلَط

 ردصلا حرش مهجولا جلا ثاكو * 0 بلاطا الهلي مناك

 . قذهلا مانيلا لاق ءىضم قرشم جلب شو

 وءهم 6< ءوضص س ماوه

 جلب اهك شمر 1 خي اًديحو اماكن 0

 رعبنلا عادصتا دنعملا الارخك ةدلاوةلملاو هيلع نال نذالاىلاضراملا خالو ْ

 تفل, ةَيلسلاو ةقرمش تاجا ؛ردقلا 'هلمل ثب دا فو هرم ًاراذا ميصل يل !تد ًارزاَش

 م مدد 595 ة<

 لحرلا ف :انياوخال عاف اول متلو ريصلا» ءوْصمضلانةلسلاو

 ئذلاب لب ىعمصالا انرودصتالبدقو ٌلبوهو رورمسلاوحرفلا لبلاو سهو كدض لجرلا ىلا

 رهظق دا باو ءاضأ سمشلا تال ًاوءاضأ ولاا دن أوبل ادقوح رفاذا لو

 هلوقنمودضوأ هَدادق وعش و يأ اذهلاه ل ظ

 جالبامر و ىقرهطت سمّشلاك »* هملاعم قال 1 لا
 وسدوسوعروو

 حالا لاق «نشمفربشمآال ناد .+ يأ يصو قارشالا حلاو



 يغب ملا فرح يب ءانالصق 8

 31 <هو وى < و مدد و ”ءةم 5و« 21-7

 جعبشم عل نطر و وه يح دقو ىدثلةو فذ نمءاهريغ يعن ىننالاو ىتت عوق نم ميعت لحرو
 و

 حب وعمم هن "كف يعض ع لجزو تريتوا هجوزلا مطب تعب ىأ هن :أ ىعاو بسلا ىلعهارأأ

 رعاشلا لاق هسّشم فض نم نطبلا
 -ةومدر تو ١و ما - م ها

 يعبلاةبكا ديوراسشم ةرط انش ىلع ىئمأ ”هلمل

 ل

 هبح ممل ىرهزالا لاك هلنزحوهدجودنش يانا لو قاقشنالا ياعين الاو

5 

 ىلدهلا لاك هنفضتح وهقشاذا را لولا 0 هنن نم روصأ
 همم هود 7

 متفاىأرانلا مسا لاقي هن + تره صر راني لاصتلا تابظ هش « يعي رفعا تامل :ْن كو
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 نأ مع افلابجلا سوراعؤانب ىواسو م اطكح نهبدق هيي اراذا ثيدخلاىفو اهن. ع

 وو 5. مند هك < ء

 تدقاو اهنويعابميردشْساو ضعيىفاضْعَياهئاطكت حقو تتش ىأ تدع نأ ًادقرهالا

 خاعثلا لاق هتحصن ىف تغلانالشل ىطد

 حصانيهيلا ئدناب نم لك امو... هيحصل ب نطنلا هيلاتصي
2727 

 2 مم 04

 فصووورع ثيدح فو لودنم ميلوهتشىأ «عجتمار اركلاني ىنطبوهس وذ ف أل وةىفل دقو

 «هد دو م

 ١ عك اهنادارأ هب درمض لما ده اهاعمايندلا هلَّث 2 : ةقمح نانا لاقفهنعهتناىذررع

 0 فانتا نر كاتس دج هماةقنحو* ىئلاولاومالاوزونكلا ن نم اهفناك

 ناصسلا |يعبتو مح وتق ن ءبجشتك اهلذأراهقشكأ اهءحمو كالو عبدان

 هاند ع 559 تءصص ه5

 ل ثيحد# 0 ديدشلالب را وقدولا ن نعيش ناي

 هه و 5ه5ك2- و 3 هدوم

 ىصنلا تن مليم ضراةعابلاو , ييجي صال: يي

- -* 

 اهيفتبنا ذاق كلم لا فك امأععاوملاو فهلا ىلا ةلوهسلاو لما رخ [ةنعابلا ل قو
 اسرف فصد رعاشلالاقو برطأو هلقراثاك ىدنلا 0 - م 78 5 هد 7

 همام هى < 5

 عقنم ض وة ىصأو 5 دراي طفيصلاهكأ

 وردود ا

 رجب سوأ لاق فورعم عضومنادرتلا ةءعابو هب رس حالا هحكلو

 م9 و ” و عة دب سصايو <

 . ملشتلاف نادر رقلاةحعانف 5 000 الافرع
- - 2 - - 1 



 لاق هدر ةسرافلاهلضأو نعم ىلا درا لاك باح درملا ءالملا ىف تدرك ميلظا | فصي ا

 ميعلو حيو عم هو ف اخقل همس نيكس سلا, هنطر ميعب ( جب ( ٠
 م9 2-8

 تروذوأ ؟لاق داى ارض رهط أ دحأ قماندنا مياس مأثيدحفو اعلعتمادبو

 # 18 - منا فرح «ءابلا لصف

 لاق ةقلا ع ربالاولاتقلاذ تر جلا ن نفس ن مة ةيفسةتيرابلاو انالقثاو سالعلا

 94 سوس < 2 عج

 ىلا هح « رباىف 0 اهتدومىلقف م نعاشلا

 ممرلا نمش اجّرو رششلا بف عجسدقةجرابالانالفامو نبللا ىلا عجرت هربا ىقءاهلا

 ظ 0 نارين م #2 0 هو 3 0
 ا
 أ

 وع 92

 ا ناحرب نمقرسا
 2 9 2ظآ1 ك9 - 5و

 5 نءادشنأ 1 00 ْ رع ها 6 89 رعأ

 هلبقو رقبلا فددلوشي نأ هءاوص ىربنا
 5 ةس و دود سباؤم سوم نب

 احدنرألورسمدهن اك * اجز رمال
 هوو

 ع هبوفرتى أ قفربةوست جيزتواعدلو حيْر_هكلاو ةمثحولا ةرقيلاءانسعلا لاق

 عدو واو دس ل

 المل وداوساهءاوقىفشحولارق.ن ال كلذ لاه امناو ناحل وسادلخ جوال ضو
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 هاو اسيا ذهب دس جيلا

 حيزااالامطعا ل_برلارعا لاكو رخافتملا حزابلا نارعالا نبا ديا 1 هما .٠ ه6.
 سو و ووو < ووو

 هش رداع أهرب وهكر ع وهسحز عون الق ىلع حرب وهبار ءالارداو ىفو هب رخافأىأهسف

 هر مل اصم

 رعثدشلاو نارحاف ينام .وناجٌراَمسامهو

 مم35 مودم سو < 2ك

 اجرا هشوانسل دقف #23 ارض امصل ابوث نكن ناف

 ال

 انالفانت أ همالك رمش لاهو رصنوأل اف كاذكو ا نسما حرهملا ىلارسعال نما لاق

 ريثك ىأن اره ماعط ف عقو كلامونأ بدديهتلا (عغ) هني ىأهمالك فيري لعخ

 سو” يي ل ا عموم 0 ه2 ل

 هعضوم نمهفاملازفهقث هنو

 يع ماركلاب طي و عك * هال < ادق كم ىلع كلذف

 اذكه لاس العلا هلوق
 انيدياناهيلع لّوعملا ةطسنلا ف
 هحرشوسوماقلا و ررحو

 (ةريبك ةئيفس ةحرابلاو)

 ها ىمدالا هلاقاءالذناو

 ريقارقلاو نعماو لمأتف
 روفصعك روقرق عج
 ماظعلاو أ لاوطلا نؤسلا
 عم ها ارالخلاكإذكو

 ءاش مسا هلوق ١

 2اس

 سوماق

 رامسسم لب اوهر

 ها قاطلارل

 ادقفك نم ىلعأكلذف هلوق 1

 حرشفو لهالاءاذك



 حررت ١ ١ ملا قرح اه ءابلا لصف ع

 اوغاةينول يل اهنمل السخرشع مركب كك ثيدحلا فو كلذ ناعش.ال نأ ن سهأف اهدسح
 ريسغل هلوق ئعموهو الف حيوزالاماق مومدملاودوبناحالا سانام زلاراهظا حربتلاو اهل . 0 ٠ 2 نوع / 0

 2 و هو ب 0 2
 اهنمحيرب لك ا جربرمشعانثا ىعو كإ فلا جورب نمدحاو حرربلاو هريهازآ تابنلا مب راسواهلحت
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 مساح ربل كلو ةمسعلط حس اهنمباعاذا س شلل ةحردن روالُيو ردهقلل لزنمثلثو نا :ازغم

 نكمسلا بنح ىلا ناض !ناكوك ل جلا ان رقامهو ناطرم لا لدا لوأ و لجل اهلو اقدح لع

 لجلا رب نمايرثلا ثلئونالزنمناذسهف بك اوك نالث ىهو نيطبلانيطرم كا

 4 سعلاةحردنوالثو رمشلل لرامتليو ناتلزام انتم 0 هلوق 6 ركل نيدحتلا)

 لزم ثلثو نالزنماهنم حير لك لوقب نأ هسقح ناكو كلذ ف ءاوسرمسقلاو س مشلا نكل مص
 ١ كتوىلا لج اانرقامهوثاطرشلا ل كا لوأواضت ؟ةلوقو امهلّدحر دوت الئورمملاو متل

 ءاشرلا ضعب موملا لسلاح ربى ةقيقد لو أن اف 0 يد للخاب , نما رثلل
 5 ”س 5

 ' ا دل ور دكجي خير عار امداو رعأ تاو نيطبلا م و نيطرشلاو

 21 وكلاتاذلق حيوربلاتاذءامساوىلاعت هلوقفقك-اونألاقو ا اولاو

 حيوربلاىهاولاهو موحنلا ىهاولاتفحيوربلا فاوفل خا ءارفلا هتيتلاو روصقلا تاذل قو

 34 ولوىلاعتهلوقو 00 ءامهسلا فر وصقلا ىهاولاهو .احريرشعانا ةفورعملا
 < هنو و

 55 00 .دمارونحوربشللا جرباهدحاونوصخلاانههجورباةدسَسم ورب

 نشحلاح ريىرهوملا احوربرمصقلا ناكر ىحا جاو لعد توس و مسادقو روسلا ىلع ىندت
 5 و

 خوربلا لاق ابوربءاهلا ىانلع بلوق حاجزلالاقو .جاربأو و ربعماو هيكسر
 و م سو ف . 3 وم و 3 1 صك 2-9

 هد رد واس مسوو ذك دبتلا قو حووربلاروصه مش حرس بوبو ماظعلا رك او كلا

 نمو ىدوم 05

 اهمانس م ءايسرماهقوفاسر تاك «لاكو .فاجرملا هش ةوانسسدلدقو + حاحتلا لاق كيلا

 ناسحلانمناجرلاو برششلاو لكالا فمرعأ عسنا اذا ّيسأحررب كارعالا نباةلوسلا حبيب

 اذكى اذكءاَذ_امكلوةكوش نارا باسحثدللا اذكردجاموأاذكا خيبانيرافيولا

 ناجرملا هيلجنو ضعيفة بطعن نرصب يذلا هلصأو لت , كسدرافلاذكو انكردساب

 اذالحرلا رب نارغالا نبا ٌةئاملاة يف : يملا الافرع لاق انس ملاح
2 

 1 0 4 ل 21. 017

 أ ىهوةجراناهتدحا وراك نسل راَوبلا ىدسالا الحلا جرابلاو .جالم نيني اج



 2 يي يبي

 - هو هت - 5<

 روكسي ودم هيفصيت أف شر كعلا عهدي ريشا و خوبطمريص»ىأ هضم ةيسراغلابلصأو

 هللادبعن يلقون لعق دلما مول هناريب نأ «١ثددحىف (حدب )ل ر ءاشس مسا(حدخم))

 و م م 0

 هاوردح هر سفاذكه ىناطملا لاق ريثالا نبا لاف هددل نعي هجرس -حرودبأ عل 5ىقحفيسلاب |

 -- ع

 عجلاو نالجلا ٠ نوكيا بعت[وغيل و ليام( يوتا تل

 دالوأن .جتملاءار هلا كذا نهد ”اكةمامقلا مو مدكن باب ٌقْوِبْث هدا فو َناَحَدب

 دسعةمساو ىبراخلا زر ىالدشنأو زعملادالوأ نمدوُملاةزنجتأضلا

 حدو أ اد اتمنا * مهلا ن ما ل

 تأم عب شاذاو شاععاجاذا هنال ضوعبلا ىمس بولاق عودا انه يمهلاهب ولا نبالاك

 مثكبرعلادنعوهو ىبراف مسا نادال( (2) 6 رابط هذال (ج رذبإلا

 حورببو ريلل قاما و حربدقف عفت مره لك هنا !نيامدغاسا ١ ريلا 6 9

 ةدشىنيعلاةعسجرملا لسقو ا معسو»و هنيعلا لت ةحرلاو اهعافتزاوامءاس واهروهظا

 010 5و <95

 هلكدا اوسلاب اكد نيعلا ضاس .نوكسح»نأوهلبقو اهداوسءافصو اهذاسءاقنوهل قو
 5 ىو 5 و ومو وءو ا ُ

 ل داهدعهللا ىذرر عَ ههصقو ءاحرب نيعو حرباوهواح تا ءوثاهداوس نم سغبال

 تت سو و 3 95ه دن 29و 23 5*8 ع

 ا ةقدملا٠ نسسحو هل مظعونيءلا ضاب ةعسلدقو نيعلاةعسحيرملا هدمسنبا امح اص ضضاس

 لسللا نم نيوتيلا حارس ون لة حرجلا هس ءاجربةأرحاو 0 نوط ينو

 ةأرلا تدبأاذاو اههحوتر 1 رملات جربتو لاعرالا ها راشت زتارلاراهطا للا

 ف سرعنبالوقكر راقي اينوفا واه دج نسا

 ظ هوجس(منجرلا دمعنيدينحلا
 و هم ءهةءوم 9م
 ا دسافد ف ةروُصو د اهخت ريت تا نس رعكل

 ا 4

 ظ 5

 ا 5

 زب تاجر مريع لجو زعهلوق فق صماوبأ لاقو
 ةوهش هيد تسي أموةم ناراهطاحرتلا د هس

 نجربتالو ىلاعت هلوقفءارفلا لاهو نرتخت: ون نويشمىفنرسكت ّنك نمالبقو لجرلا

 سل كاذذاةأرملاتناكمالسلا هلعىبلا ميهاربا همفدلو نمز كلذلوالا ةملهاشلا حرمت

 .ىراوال( )املا ع اس بالا سلق تناك لاق نيملاجلا طخرسغؤولوللا نم عردلا

 1 يع ا يم سل وحل ممم

 )ت برءلاناسل 0 (

 اذكه لاملا علس هلوق(؟)

 لمان واني دياب ىذلا لصالاب



 ليقوردوملا حب حلا هلوق

 ىذتش هعيذصن اق هرظت لا
 ريعةشمحمولا ةرقبلادلونا

 عمم وش هنأ عم ردوا

 ةدلبو ةروك دملا هناغأ

 ىعم رذوعلا دن اورذج
 اىإ

 ا راع 4 . عك م
 ةمزلاوذلاق نيعلا شم عساوناك اذا نيعلا جحرأ نالفو ءاميىالاو

 هم مموج وو ىموو

 ردبلا رمشلاكنيعلا أ را 2 معاق ضسب أ كامل قلتو
4 9 

 5ةمدوع

 حلاو غظ5ظ50070 0 00 7 جاك ماجلاٌحرفيلاو ةعساو < ندعو

 دينا مل سو هيلعهللا لصهلوقن . مشا يدق لوو طوول هود ملقم نس

 4 <” هس 0 ءعوم

 معلا ارثك ل دقو تنم نداب هج وحاب ل رو ةلاوةصّشلا موكح اراد

 ىل هدد

 معنلاوألاق ةسعة سامح ةيراجو هظملع

 رصخلا يضه نرسل جاب #3 رتل ناصح ًضساراد

 ةداقنلاك 0 و حام لجر لقد برطضا مث انسه لجرلا ناك اذا تدكسلا نيا لاق
 ىدسالا

 اًطاَماهدعاسْن م فرحا هب اطامالافلاحا ل مسني ب اطال ةبابصلا ربت 2 5 هم م ا ءو سم 2 82 همود ا 22-7 7

 ىارلادشنأو مدْصلا حاصلا هيولاخ نبا لات ىرب نبا لاك لحرلاوضو طسغلاةمزالم طابغالا
 035 5م 9 - هممت نيود

 جابجماقنالاىرذن معضاو #27 هدقاعميلاهتطنمناك

7007-7 
517 7 20 

 00 حبة لس سثكلا وهو د 0 "اك لوش !”رارااهوطيم

 ىو ةهح< 7 هيو

 7-12-287 < و ىه

 0 ينكتلاو 0 0 شمل قالا لكلا ارعالا نما

 حاشنل حاصلا اذهنا هنعهللا ىخذرنامعثد دحرف و مغلا انىوصل اةاعانمدنع نان الا

 مالكلاريثك حام حاس ىصل اةائانمدنعّلعفتى لا سيلا نملجوزعهننانب أىردنال

 ةرقبلا دلو حّرلا لسقو ردوا رحل (حزب) ريكا نتا قجالاحاسصلاو

 لاق , نحسملاءاملاَرصملاوهيرج ىنالاو« جزى دعو فسر حافي ةيورلاف ةمشحولا

 حزدساع :ىمطخ خو 35 هماعأ ن ماه اسك 1 لعن اراج فص حاملا
5 

 جرصملاولاع درانالوراحالىذلاةاملا مْضسلاو ةرارخا ىف كاهل لما ءاملا حرصا بيذبهلا و 28<-

 هللاو نطبلا ميظعلاريصقلا سانلا نمحزحلا حاملا مس ضعب ىئاوح فتدأرو راخلاءاملا

 8 ويطملاربصعلا يد اركعلا عم هيرمشي ناكنف م ميلا ىدخأ ىذا ثيدحف(( جتتج)) معأ

 هلصاو



 اهتررلو لج راهستم

 وانما ماثلاوهحلاسع « اه نوحاروسقلا ناك ثءاغ
 0 و 8 ا 5 2 5 8< ترو م2 هد مهد عقر

 اذاالكلا نمل شامت صنالاقيو * اروفوماركومدازملا ب زجارلا لاك قش لكو
 29 3 ع ها 00 هدو

 ادهو ىصعالا اهييج تس دشنأو الكل اهحمدقو اهرصاوخ عسا بشعلا نمنمسلااهقتف

 هل_.قتس فول باوح همفمالل اولاف تءا٠هياوصو ىربنتا لاق تءاف ىرهوملا هدروأتيدلا

 7 هو 575 و 52 5 ةاط قدوم

 حلك هف هيد هنعٌّقذلا ا رشم ”رشم تينت فاطاجح واف وهو

 لوةيلباقتملاحواننملاو هنمّدوُسااملاكلاو ىهاثلا كاذكوتدالا نم ٌبَرْصِروسَقلاولاك

 دقامن اك تءانس عارلا هبعمتنتىذلاوهو هقد بهذدقُبدحلا هسيأ اًنةاشلاهذهتءروا

 تيأرومركم ان يدم (ل انامل مصشلا قت هيلع تنمسف رضا ديدش روس تع 91

 هدم ند اونأ لاق هن روصام هللا هجيرانيح اص ىيطاشلا نيدلا ىضرلضافلا يشلا طخأ

 ٍِع 5 57 5 ع ها.
 ىحشالا اهيبح تدب دشناو ,رهشلا قروقرلا نأءالعلاوبأانربخأ

 ه )7 ه5 < دم

 ماكو هف هَقرهنعبدحلا 23 مهم بطب تما امنأولف

- 

 قولاق سانلا دوعلا ٌبن اوهانعم قوه امناقرولا طعل نم سدل دلو هقرداند_كنأ اذكعلاق

5 
 هقداولاكو شيش ريعشلا قد هيدر هراغ- صو و هس نود[ىث :لكس قدديرد نال ةرهجلا |

 مدوص

 قولا طلاخن طل ل و* ماكو يفد دج هنعقدلا قن#« اهبحتسا ودشنأو هقروراغص

 -و892خ ةهء<

 اَسْحَو اج وماهلا ىلع هب : ورا ىمدالا دشن اوهيعطىأ اع دخلا هن لاش دفن الو

 دم و ا < دو ص 2-9 -

 ا اوبلعت ن ع هعطقاحه وع ةودق وروح ل | 1 اذ هيعط لق و هنعطاخ هح مدس

 ةصلاو حلا . ندم مكحار أ دقدتلا نا لسو ه.لعهننا لص هلوقو رووا طئانبيبطلا مي 35

 ووو ه

 قشيدصافلانالا ذه نموهو ل !ىهلك 5 نرعلا تناكى ذلاديصقلا هلا هريسسفت ىف لبق

 مدلا نوذ_خآيوريعبلا قرعزود صفي اوناك ذفانل اريغنعطلا ميلا لاشفريثالا نبا هرسفوٌقرعلا

 ا ضارعنءهلوق " لا نمدتلا مكح ارثىألا نمةدحاولاةرملاىعمدمصغلا هنومسو ةبدلاةهسلا فهن ا
 ومالا قلاكد ل 00 درع رعاج و طاصا عر عرا بحلب مالسالا نم مكملع فام قضلاو طعقلا 8 اهنضن ضرع عج نيغلا 3 1 316 3 9 : :

 9م
 ان يا : 3 1010111

 0 1 0 2 < وهو اب اهمكَصو نيعلاةَعس صا هيمامر» الب ورشوهوركع هو هنمتي اصأ

 او ٌضنمنولابي الضرع
 مييدكم هأ



 طضباذكحزايحزأو هلوق
 ىو برضب ان ن ملصالا
 احزان هحزأو سوما
 حرفوزصنكو هلّوطوهاني
 ىىدعمه تك هأ

 راساذا حو هلوقو حرف

 ع سوماقلا ىفاكبرضفيأد
 در ويوعم

 1 ظ

 9 هو :

 اًهانميسراغلاولصأو برعموهوادحاوانولوادحاوابرضىأادحاواسا,تاجاسلاٌلعجا مهلوق

 جس ٠ ١ ميلا فرح « ءابلاوةزمهلا لصف م

 ادى
 5 و ايم

 عجباو لعفلاعيزاّتلاو ناتس وأةسرافلاب هللاقي :والوط دب تن حزالا (عنأ) كم

 ني هد ى دع

 قدوم ى 00 هل * ةيضحدو ا ىخعالال اق حار ٌراوحزا

 م 0 5< 2 6 هوو وو

- 
 و اينو نمل 000 20200

 مجمد نوعلخ نمٌتطقَسَف 3 حزاناداوا ديرحيزف

 2227 ماه عدم 5 ه ع

 مدقهدب سد ا هللا (جربسا) لاط ٌبْشعلاَحْرَأَو

 ( نأ ( هب رعمةسرافةغللاو خرطشلاىف لاس رفلا مساوهةياهنلا قريثالا نبا لاق ريزنخ

 1 يم ا ا عج 5 1 1
 ديدشى أ آف لاعب سطع ورح حالا (غأ) قسالا نمالامعّمس ارثكا اوهوءاودريشالا

 جامتللدشنأو رحلايوَمتحَألا ىىمدالا سنفنلانذخالاو شطعلاورملاةَّدشْحمألا لمقو رخلا
 - نوع د ه- 5 0

 ازلت امر نم أعرف هو + اج ناك فصلا ماذا ىَح

 فيفخقلااديدشارب_هبراساذا ًاورعوأ سشطعو ًارحاهبدّتش ا اذا احمأ ا

 نيتعهتفب جأ جاو تاق نيءامديدكلاءناك اذا ىد- ساسعنباثد دح فو عضوم أو

 ىلا

 ا ااا لاو هوب تربل
 ال د م كتف ومو
 علصالا ةبشلاوذر- 0 00 هرادجت أىذااد جن

 ةندلا يملا ةيوسنم ىه يقر يثالانبا لاف مهجة باص ا بذوتياثيدحلاف (ه1)

 ةزمهلاو لاه ف سعت هبفلوالا نالدبش وهو نحنا همسا عضومىلا ةيوسنم هن لدقو ةفورعملا

 ىلاعت هللاءاشنا من ةجيرتفىفوتسمكاذركذ فآسو ةدئازاببف

 اناملك لجو دحاوئنىأدحاوحابسانلاو نال ابلا (حاب) (ءاملال سف

 2 ,وتسملا جاحجلا نمد رظلاوهو زمهالوزمهبحابلا ىارعالاّ ا !دحاو اهو ىأادحاو

 مد ءاطعلاقةد تاوةقرطى ا اذحاو ,اححانسانلا ناعحالهسنعهتتاىضررعلوقهنمو

 نامعهيماكت ن هلو ألاقي و لاق اًدحاواّسانئشلا اذهلعجا تيكسلانبا جاونا ىلع ان

 ىرهوحلا سارلاو ساكلاو سافلاو شالا هإ-ةمولاق . ةدسح اود رطىأ هنعهتنا ذر
١ 

 .٠ 2 تا 2-29 هو هو يس : 4 أ
 هازنع ف ىصمالا يح لاف اهقشاح اهصيب ةحرقلاوح رلا جب ( جت ) ةمعطالا ناولأىأ ظ ْ



 4 حرا ميلا فرح ه« ةزمهلا لصف

 زود وج و هم

 وهو تفلانجاب هب وينس هاكحو ثيل + !باصحأ نعىاريسلا هاكح عضو مرسكلان جانو

 )ع رذا) نارسشلا مرتك أاذاّةاورعوأ (عنا) هعضودفروك ذموضو ساسقلا
 و مل ىو

 حاملا لاق برعم ىمع أ عضومناضرذ

 دو» وهةر-

 لصالاءاذك ىلاملاو هلوق ىلاَخاوحلاَسك ناب ردا ىرق 7 اهنودلاحدقوانهواهترك دن

 |دعبو تلمهملا ها
 مدلادعو هلا لكك ل د ع معئاومةسجهيف مسا اذهلاق ابكحح ىه ىنجنبا هلعجو

 ىدلثموىلاع نزوبةينحتعان | 16
 لائم تدبلارك ذو لسةدام جمالا دمسنبا ةينطلا حب رلا هيفي رالا (حأ) نونلاوفلالاو سكر ئلاوةهتلاو

 - | َن ان 7 ع و 2 -- 3 نأ -

 ول َُظ 5 ىارعالا  ءادشنا جيارالااهعمجو ةسطلامررلاةحيرآلاو

 سس سو

 جئارآلا بسطشم بؤ 3 3 كار نما رك

2-0 2 - 

 بيئذوأ لاق 0 ابر يرايرسكلا»بيطلاحرأو

 حراشدهودحادحو ةفوخلا

 تهشاوملا قف سومافلا
 مهتم ىف توقا 0 ل

 ناب رذأرك ذدنعنادلبلا

 ىلاخلالديلاملاتزونميللاب |, ا لاخاوعستو تيبلااده جدني اذلا لالخ نما 5 ةممطل هبا, ملعْنأك
 ماللاء لا, اركذدنعلاقو متلو بطلاب روش جبرالاويدآلاو ةسطع ربح راو هفىراي تيبلاحرألاقب و

 هيتك ها ناحيب رذأن عضوم امرأ موقلانبٌتحَرَأَو اَجرَأب ورخا ىدماّدانا» حاملا لاق برشا شيال

 ميم
 س52

 حَرَولاَد لهدايا مسوةموديعسو أ لاق تسر مهن تورغأاذا

 قاهينعبلا نزرع اياد د 1 اكو بلغتو ركب نيب رااح رأهنا كلذوةب وارلا

 - 5+ 22 ع 5 .٠ ها 0 5

 ام ا حافاذا بطلان موهولاف ءاكملاءاو عضىا سانلا حر نئادسلا
 و صم 2

 او م 00 يالا ناجيالاوا ا

 هدو -- 4

 الا باس "ا 0 راثلاو 51 ارعالا نما ع نعد اعلا أو ْ

 3 9 سرس . 5

 عيراتلا باه اذ هلاقيو هوو حار ركن !ىفنيواودلا باهصأ تكن ميرال بيذهتلا

 8 هه 26و ودمددس رز هه <

 دشن و ىمرافلاد هاكح عضوم ناجرأ او هتحرأ اذااحورحبوربحيارق هالات حورو

 نام الع ىطلدف #2 اريك ىرذ نأ هتنادارا

 وهوءاودةجرانآلاو هتمعل كلذ ىلع مّدقأفءارعشلا ىرتأم ضعي هفففخو سراغي دلب وهلبقو



 حا ش١ ميكا فرح « ٌةرمهلا لصف 21

 و -

 ةقان ا هودعف هشيشح عمم او

 و جس: ع« 5و هم ا

 عزفملا ميشلان 23 ”لرحىوصلا فار 15 اوت>ارف

 00 سو وه

 ليجبدشنأو ديز وأ اكح ٌتوصاصحأ ايي لرلاحأو

 اهليلشابنع 2 ءابكانم * ت رس رايح ٍِس

 بلاكو صيِنَقن م مميللا حلك هريس 5 م هيدي دس لافعراجكيب

 ئربنبالاق دب ا ملل لكُم يودع اوفر موع 0000 ويدرس ف بن ذيتلا

 سف عزم الفلا ديردنياهاورو هتقانفصيهنالءاتلاحيؤتدداوص
 ع” ص سا

 جيجالاو ةلورهلاو عا الاحلا نصا تدعاهنزكر رح وياه حرفا رلاداطعأ فاملع

 م سألاو هتطرااو "املا اهعٌّشتتحا»# : ةمرلاوذلاق رخل ةدش حاحنالاو ياحلو

 * ًالعاش األ قرحو «ةيؤر لاا جانا مبا و ناَقحو نفل شم حاجا عمجلاو 5

 حاجالا لمقو ةرارملاديدش ل دقو ص لبقو لم ىأ حاجا ءامو نصا !كءاج لابعد

 لثمةرارملاوةحولملادبدشلاوه وح احا ما ذهول جوز عمنا لاق عملا كاذكوت رار اديدشلا

 وو مي مو
 ١ 01و ذر ىلع ثد دح ىو نوح حويءاملاحادقو رحبلاءام

 اكو ةالفلاداهل فرط تنكسانلزن فنح دا د لى> هدو ا

 وو - 3 5م

 تءاح هللا قلخ نم نانلسقوجأمو وحاب هيابصناتوص املا ميج ّ حاحالارح دا

 ح وحاب اهنمةع سنت از اةريثع قلخللا ناثي دحلا ىفءاجو لاك زمغريغو زمهمامهيفةءارقلا

 3 ندو رانلا تأ نمحرخبرعلامالكن مامهلثم قاقتشاو نام نامءاامهوٌجوحأمو

 هوم

 لوعش ح وجا ,قردقتلان روك ولاق هتحوام نمو ةرماةحوللادددشلا وه و حاحألا "املا

 5و 5 سموم سمعا سس ٍ 3 5

 1 م رعنامسألاناكولاذهو لاك حب و
 ُ 2 مو

 زر رفات ادعو
 7 وافد 3 2<

 ع اوُماَحمساوداعداعو 237 اعمحوحاموي وحان نأول

 جاو



 0 جأ ٠ م1 افرح « ةزمهلالصف

 كفلاوتتاو 17 اهيلادزلات هاجماهصااريولااَع ريطإ# ىدع_لااًةفاخ نبا

 ةيداملا لهأ نم لحرىدشن ًارجالا ْ

 جيربلارم مدلك :ادغلابو 237 جيشعلا ملا ناعما 23 ملعون أو فد وعقلاخ

 ديزو دشن اواضيأ ةفقتلاءالا نماهولدبأدقو لاق ”فريلاو ىثعلاو ايلعدي ربأ

 هه, < < دصورو ض2 و ءو 2+ ىو يدعو 9! © نس س

 مترفو ىزاي زار شأ 35 جي كيتأي عاشنازيالف #4 جح َككَتدك ناَبرإب

 2 هام < د ء

 ونألاق عبق هلك اذهو لاقى. مأو تسمأديرب « اهيسأو تدي. ام اذا ىتح# اضاادشناو

 ءانام هيف سدل ىو تسمأ (مركملانبدمت لاق ) اههذمناكلناسناهدرولو ىرخارع

 سلو ا.سمأو تيسمأ مالكلا نوكي نأ ىضتقب اصدمأو تس هلوقو اهيوطنب ةرهاظ

 ءامه فرح يجلاو رظناذهىفو ىونعملاريدقتلا فا مولد. مهنااضي كذالو كاذك قطنلا

 اهتيتكاذااهجٌتيَجدقواهريكذ :زوجيو تنؤتىتلا فورحلا نم ىهو
 لاكرانلا توص ميلا ةَحلا هدب نبا انبي عج (جأ) (فالاسن)

 ةو< 2 ءءء
 دو لشتوم همفتاك # رولا جيجأ نع ىهجو فرصا رعاشلا

 لايتم ذايب حريات
 لَم هدر ارضع 1 د 2 05

 مس و

 هو < ه ع+ ادع ءو

 لعقلاو رانلا قيفحربكلا علو اجا اهحأدقو تح أتو تاعتفا لعتستا كلذكو

 ايف ست نالذ أو درع فأن ع« ىضملا جوجل لعفلاك

 8 ب وجدوا حابصكر ءآ اعدك رداتس* ىذب 113111 ودع و

 تقرءاذا ةقرلان ا كلذو ناكدلا ىلعدوعت هان_سفءاجل اواعباتمم ايام فيصي ىرب نبا لاق

 عفر ران“ ف شكتم قتار ىمءالاهاورو هانسسف ءاسهلا نملاح اقتارو بتاسلا ف شكا
 ومع < 5 ومد س. ه< 2

 اهدقويرانلا عيجأ نم" ىضبىأح اني هطوس فرط ل يغطلا ثيدح فو قربلا قئارلا لذ

01 

 مهلوقو ءتلسغم مر ممالك لبتخا يح ميتال هدقو ارشوهتي أو

 لوو رطضاق حاوالادارأامغنا «جاوألا ٌماَمْسلا مكن هلوقو طال_تخاىفىأةح أى موقتلا

9 2. 

 أ حوبو ع ميلظلاحأو اًنيحفقواذااحو قدعلا ىلع ل جاذااورعوأ ماعدالا
5 
 ا



 اذك هنحوتلا ثلولاو هلوق

 تكسو سوماعتلاو لصالان
 شماس وح راشلا هلع

 زعم عوبطملا حراشلا
 هصئام ىسافلاةسشاحلاو
 ةسحرتلا هتك هحوتلاهلوق
 هسيف# هرثك ها ةرصصمت هير

 ثعبس محلاو ءاثلا فرح هي واولا لصف "7

 -ةد د

 َتثواذ اقوم دحيه تلقاذا كول نيدلاقي لمتنا لاه ذك مهي ٌتلعفا مهلدهع
2 

 نالفَتودقو ُتلولاوهفىدمعبرحوهتاقاذا هسجوتلاكلولاولاك كنابح فاقع
- 012 5 

 مادى ىارععالا نبا لاقو «ثلاو نيد طبعأذا تاقو# ب رلاق هحوىأ الوان سعأن مال

 هيرضىأ ال 1و هالي اصعلابمكو وو الاقابرضديرضىأ هلو ىمدالا برضلاب هن وليك

 نيدلا ىعادك و دنهل جش تاكمنالاذهىفةيؤرءاسأ ثلاونيد طمغأذا هلوقف ىمدالا لاو

 ائطو همطو اًمضوء مشل ٌتعو (ثعو) دهعلادلقتاكمدلقتي ىأتلاو نيد لاقي هريغلاكو

 هسفن قلملامكحلافو ءيشلافهسّفكقلملاثهاولاو ءىشلا ىف كام_منالا ٌتشولاو اديدش

 هنفنعمأاذاءىشلافّتْهَوو كلف

 مالسلاو ةالصلاهبلعوانسن ىلع وفءانيأن مّشفان (ثنيإ) ,(اهت<تةاننملاءابلا )صف

 ثفانأو نوباسنلا معزامف ماحو ماس نب ةوخحا مهو وج مو وجاي و كولا دان نموهل.قو

 ىايرلافبيذهتلا .(ثيينيإ). ةفصالاهسا ثفي أ نم ءزتب لكاواعج مهن"اكن مل عضوم
 0 للا 0 00 اسوس

 2 4 م

 سوو و 5 2

 ةملادز راسا مشوا هايل ئخلاف 1 هل

 ىستنا مهلوزعح

 فورا نماضدأ ى هو اقرحر يشع ة دس ىهو ةروهجا فورا نم ميخلا (مجافرحإ)

 امال اذبتيمس بطقدج كلوقاهعمجعءابلاولادلاوءاطلاو ي_ك-اوفاقلا ىهو رو

 الااهيلع ف وقولا عسطت ستالثنال هلَدلَعلا فورح يب مهواهع اوم نع 00000

 دش برعلاضعدو حب راو هذا وود اوك كلذو طغسضلاو رقما ةدشا كلذو ثوصن

 ير ِمَّنلا فورملا نم ىهودحاوزيحف:ئالثداضلاونيثلاو مكاو ضعي نما وصت

 ىصقا تالا نيب وناسللاةدكع نيب فاكلاو فاقلاو ملاح رخو مفلح رْمَمْرصملاو

 نملحراتلقولاق ل يس ورعو أل اقو مفلا

 و سو 72

 ناممسهلد_كنأ و كه ىف 0 برع لاق مسج نمتاقفيمْسشفلاقفتنأن عادل ليلا

 نا



 20 .ثلو ءاثلا فرح «واولا لصف

 ود هدم وع 5م
 3 7 2 أ و 5-5 : 0 200 5 0

 تحف و رعووتعو طئاخلا لوحامو لوبن ناسلا لوا تاء طئاحل تلك قررا |
 كح 0 ا ا 7 5 06
 ىلارددلاق رشلاوةدشلاثوعولاو تءوروق سار ىلع عرزا

 رو سو . قو* ةكسء هم وسدو
 ُتوعولارثك ذافزملا ىلع * واتش ىكدموق ضرع

 ىو <29 هدد هع - 0-1 هم رى 5 30 3< 1 : 1

 اناعبانالتثءواو بسلا صقأب ثوعومل-رو ٌتءوروقوملاروسكملا مظعلالاقيوأ

 هموم 3 9 5 و ا 6 < 4 ٍ

 هلامؤثعقاو هلام قثعوآو ثوعو ىلع عمجت و هطال_ةخاو م الاداسفثعولاو طاخاذا

 ةهاش سانا و 7 و سس 4 3 2 3 7 ل 5. طءورظ هدوم 1

 ه< 0 ا و هد 9 و و أ

 انلك اوانلحمتسا نك انثكوتساو ءادغلا هيل عتسنامٌثاكولاو ثاك ولا (ثك)) هتفرصىأ!

 2 د ع 0-24 5 0 وس 5 _- 8<

 سا ويلاس دق ضررا موعتلا نيبدهيعلا دقعُتولا ( ثاو لإ ءادغلا هيب ايش
 8 2 ى ود وو< يود ع 0 ى هو 7 عاق ركل

 دك و مالو مكعع سل د ةعثاولاو لملقء شى أد هعنمثاو لاق قده هاعىآهمكحملاثلو أ
3 

- 

 كولا ل قو مكن ادهعلاٌت ولا لقو ريسبلا ىدتلاوهو باصسلاٌتأوهنمو فيعضلاو هو

 نامعتالاكو لب از ىسءارمشهركم ناك هنا نيريسنن|ثد د تىو دهعلا  مريسسلاَى لا

2 
 م2 2_5 مع ١9-25 060 8و ع ع ع هو 2

 ةفعضةدعك تدع وئام اوُثلاَكإت ئاولاّقهو دهعلا نم اهشمهاطعاىآاشثل اومهلثاو

 5 - 5 5< 4 - 1 هدو وه صر 4 8 دى و- ]

2 - 

 «ء هوو ا و هر و ه ص و<و عاد تمد :

 مكحدقعلا ند 0 دايلوكاو 2 مكسشم مد دال أو!تهنسعا ا

 25 00 8 . كب : 2 2 1 3 و 2

 ادقعهثاولاش دكٌو مري غنوكيو د_صقر«-غن م عمي موقلا نيب دهعلا ثاولا ىرهوملا

 34 55 كرد مص س دام ت59 2 ع دل ع وو <

 لك ثلولالمقو اثلوثاوواثاو ثاودقو هنمةمقملا لمقو عجولا وبرضلا نمرسسلاثاولاو

 ةياورفوت ولالا سأر اه نعهللا ىضررسلوقرسفهيو يبارعالا نبا نعريسشكن مريس |
 5 28 نك اح نب 2000 : وو < 3 3

 باعئاماو كرنب وادّقع نم فرطىآ كةْنع تي رضاد هع نمكلثاوالول ق.كئاملا
 9 7 م

 98 4 4 3 5 5200 <5 .٠
9 

 ةحارحه مؤ سدل ىذا برضل ا نمثاولا ىريسشقلا ةصوبأ دوهعلا نمهفنعضلا ث اولا لاقف

 2 " 5 ا 26 0 1 0
 ىلا عمتجافهنحاصف لجر ىلع عقوف هن .ءوةأ ما بلطي اموق ل_>رقرطولاق بالا قوق

 75 2 هن سرا ٠ 5 اع وه 2 95- ب >2.

 ذسنلا نمْلْصَقلاو رَمّتملا فءاملاٌةمقيوةعسالا فنيهتلا هم ثلولاو ٌتاذأ مدوكاوف هلع
 ع وه و 004 - 5 مءاودو 51

 | انتثلوو هنمللقىارطمنمثلواشاصاو رطملا نمللقلاكولاَو لسسلاوهوءانالا ىف قمت |

 ثلوالول ثيداعاىف دهعلاةشبثلولاو برذتلا هموم ل لق ر طعن انو اسأل 2 5 287 .٠ -و5- 2و :

 ( ثا برعلاناسل غ )



 اه بحت عجملاو هلوق

 هىرووصد هأ هررحو طضلا

 لامزلااعم سس هدلاوهو هلو“

 هيلعلوعملا)صالا اذنك

 نم سهدلا هل_علو اننديأب

 لمأت كلد وكفوأ لامزلا

 يدوم ما

 مر هدو ل و 85- و ةه- هم 5مم

 هثطي هتطو لاقي رسكلا سطولاوثطولا ىرهزالا رسكلاوهو سظو نيس نمل دب طوا*
 ” يدهس وى <

 ناكملاٌتعولا (ثعو) ٠ دك تسلا اكد طلت هالو توططوم وهف

 لحجر الا هءضتب اغاملم .رلا نمثعولا هدمس نبا لاق مادقالاهمفسدغت ٌسهدااريثكلا لهسسلا

 باعثدشن أن للا ناكملاوهلبقو ادجرثكبس لاملمرلا نمّتعولالمقو فافخالاو
 و ود اس سوم ةهص <

 اهروصخ ثعو ءادرتب نم نيرا دع 21 امارس يءال< الا تس رقاع نمو

 4 و و ن
 قىكحو ثوعووتعو عجلاو اسهر وصخ نبا لاق هن هر اكفني عمو هنالثعوباعروصخ عفر

 ساهدلا او قئقرلالمرلا ل و رذاوملاهنفتباغام ءامعولام ودلك نيدلاخ نع ىرهزالا

 ثثعولا لاش و ثوعو قيرط ف ُعو قيرطلاقيدي وأ لاكو لاك ههيشو راغصلا ىصنا نم 3 1 4 ا ه2 و0 هءأاه 7

 لو مم
 ىمصالال اهو تاذكتاكاذا كودك باوداا اوقهسف ببغت ضرالاةوانرو بارت

 دود ه 9< 1 2م ءءء ودوم

 لاهو امعوتنعودقوةثعوو هنو ضر ىرطق لأ نع ءارففلا حو لبمسني لك ثعولا
 وو سوصم قدءدل عومس 2 0 وو

 راصف َنالام هالك 5 ةوُعوتءووانعوو معو قب رطلا تعوهدبسإب الاه هناعوو هنوعو ريغ
 دوو بس 6ص <

 ةيورلاف ريغبلا ٌتَعْوأَو تعول فاوُعتواوُتعوأو ثعولا فعقوثعواو ثعولك

 اهنا راسا ذوب ذك هزت حاد ب تحوله قِيِرط سدل +

 هن ورلوقاماق اهنيك ف ادرالا نمو ةيصوهدس نبا لاق اهل

 و >7 مل د ءاع و

 ُتعاوألا هزاع اهلبم 5 ثانالاح را اوه

 215+ 2< "ين مودم د د ةم د سد

 َتعاَوأ ىلعاشعوأ عجم تع ىلع ءاثعو عع نوكيدقو ساسقريغ ىلع هر

 هيفام ىلع حالا بوكرب هن ىحأ اذا «« ميصقلا حو تاسحام ىلع #* اواو ثحتولكعولا و لاك

 رفاس ناك اذا هنا سو هلع هللا ىلصىبنلا نعىودو و رع طووول

 وشهددسع وأ لاك 0 و اكو رفا ءانع و نم ذوعنانا مهللا لاك ارفس

 نول ا ىلا مها تناوةعاضق :رذيتمكلالاف تاما وهكاذكو ةقشملاوىصنلاةدش

 امج كر #* اهلعيو مكنموانماهنبا باو

 ؟لامرلا اذ سهلا وهو ثعولا نمءانع ولا لصأاناو ديدات مام وح .رلاةع.طقن الوش

 72---- . 1 5 00 *. م م رص
 لم ثف دملافقو ه.حاص ىلعوشدام لكتا الثم لع همحاص ىلع هن دنشي ىشملاو هقنق ةقتقرلا

 قررلا



 8م ثطو ءاعلاَف ٍح ي«واولال صو

 هلل ثيفأو 20 هلل عش مهنم سل نمهلام ىف هتثدوو هدإو لعل ثدأ اذا كاذوا ترو هلام

 لاقيو ًامدق ضعب نعانضعبهنرو هاثراوودي ز بأن عمدس» هئاريمىدعما دحأ ل خدي وس م ومو 0

 تذل 5 هلدكرت ىأ لام ُهئراَو تملا تروأو هل هثاربم تلعجىأ نالف نمان الفتن

 لاك ىنمثراولا امهلعجاو ىرصيو مس ىنءتمأ مهلا لاق هنأ لسو هملع هللا ىلص بالا »اعد ىف

 ربكلاد:ءامهتّوقو امهءاقبدارأل قو تومأى تح نيهلس نيك ىمامهقب أى أل ثنا

 ناو اهدي نيقابلاوىوقلارئاسّكيرا ورصبلاو عمسلا نوكنف ةئاسفنلاىوُشلا لالا

 هيحر خي ىذلا باقلاروو ىرباجرا.تعالارصملا,وهيلمعلاو منام ىو عمسلابدارأ هريغ

 هدو الف عاممالا ىلا ءامهلادرق تم ثراولا هلعجا وةباورفو ىدهلاىلا ةلظل وةك نم

 نملدبهضءاتلاوهتئرولل بلا هفلخام تالا ْنارُثْكِو ىامٌكلاواضيأ ءاعدلا ثيدحفو
 0 لاق ةخرع لعامل كاسنلا عب رم نبا ثعبلاق هنأ لسو هيلع هللا لصعنلا نعىورو واولا
 ثاريملا نمولصأ ثرالا دسعوبأ لاك مها ربا ثرا نمثرا ىلع مكن هذه كرعاشم ىلعاوسا

 فاك !فاكوللو ةداسا ةداسوللاولاه اكو اولا ةرسسكل ةروسكم امل واولاتلشف ثا
 4 - 86 6-2 9 ا. 3250 00 8
 ثرال اوهو هيومدهد هلع ساتلا ٌكرتىذلا مهاربا ثرو نم همسقب ىلع :|ثيدحلا يعم ناكف

 2 و519 هم وو هو ه1 كي 1 7-2000 77 -ه < 3
 هرفاورهنك مد ثرا مهل 0 مم تسرع اكل نو داو

 أ 26 - - _- - 0

 ىلدهلا ماعزمرديلوقو
 202 200 و و يي

 ىولعتالم اريغصاعرض #3 اد>او ث داو !ىئراودقاو

 ع ءَ 7-20 2 2 0 ممو 0 ع

 ضرما ةرملد أنآ هيقعائثلا هترواو هده ن عهده هيرتاه اك هلواد ثداوملاٌنأدارأ

 ىي نم 6م ص 3 ومع 2 دوو 50 2 الا 4

 هنارو هسشتلاوةراعتسالا ىلعهلكو ةمعنتاينلارطملاثروأو كلذك ام_هنزآاوافعض
.2-2 - 

 و دوومم او و

 عضوم نانروو مهمأىلا نويت رونو هولا ىهوتراقفقغارانلاثروو دشارلا !١

 ًالرماهيلعانانروراتشاو *« اهرب ىلا ضرالانمادغف ىاراالأك

 لاق فن ايدي دشلا ُبرَْصلا ُتطولا( ثط و ) باملا اذه درطملالدبلا ىلعانا را ىوربو

 اًطوانِطو سادرملا بحب : « انعولا لصون اولا ركل
 ىو 9

 َنأبوقعي معزو ٌةْعْدلوأس طولا ىفةغا ضرال ا ىلع +رلاديدشلا برضلاٌتطولا ىرهوخلا

 لصالاباذك ثعب لاق هنأ

 صم ها هياورلا



 ثرو ءاملا فرح «واولال صف 56

 5 . ٌ .٠ رو مل ينك 0 ردا

 سشدعةعستمال_ىلا هملعدو ادإناكهناىورو هكلمو هنو هثرو هناريسفتلا ىفءاح حالا لاف

 اب فره رك ا ا هولا 0
 ىلان ىلا تثرووت أ تئرولوقنو 00 ندمالسلا لع : نملس هثروفاداو

 امناو واولان مش وعءاجلاهبرو واولان هَ ةبلقنمفلال راو ةارووامروامهيفرسسكلاب هر

 تفدخ ام متتاضمواولاو ناسناحمامهو 5 رد اهعوقول لمقمسملا نمو اولا ت طقس

 ىهءابلاواهنمتالدمم نهال كاذكتونلاو «تلاوفاالا عماهمكح لعج ماهانامهفانتكال

 لجو نمواولا طقسنإلو ل ف ىلع تاينمتاعقوا تعفو تاعَف نا كلذ ىلع كلدي لالا

 1 انو ىرخالا سانا لا تقرت 0 8 ءاملا طقستمو ةحفو ءاءزيب اهعوقول

 هانلقامداسف بجويالكا ذو لاك ز مهلا بايىف ةروك ذمىرخأ ةهلعلذ اقع راك ايت
 8ك هد

 نالف برومو هونأ“ى تانك كوشن نينلعلا فال ةخا عم نيمكسملالئا زوالها

 2 ناس انا ثيدشاق و رباكن نعارباكهونرا و وهند ىلع هلام فهل دأ ىأاثي رو بدو

 ىلع ثوك نأ هبسشير ثالانبالاكر ودلا ثي رو ءاسنلا صصْخَت ءاينلا ني مط مل ارش

 لزانملا نهلراّدخاف نهل ةريشعال بئارغ ةلدملاءن منالاهب نهصصخو ةئرولا نيب ةمسقل ا نعم

 ىبلارج تناك امك يللا نبق فرلا لسسس. ىلع نييدي فرودلا نوكت نأزوجم ولاقت ىكَسل
 تارالاو ٌتاَرولاو ثرالاو ٌترولاو ثرولا نارعالا نبا هدعب هئاسن ىديأ ىف لسو هماعدتنا ىلص

 لصأ تالا واهلمقام ةرمدكل ءادواولا تبلنا ٌتارومدل د [ٌتاريملا ىرهوملا دحا وُتارلاَو

 ثاريملاو ثرولا لسقو ثروامُتارمملا و ُاَرُلاو ثرالا وُترولاو هديسئبا قاوهيقءاتلا

 الام نالأطخ ا ذهو هدمس نب لاق انئاريم همرو مهضعب لاو بمحل فُثرالاولام اف

 لح وزع هلوقن ملاحم نأس ابعنباىلا ازع ءنملوق ىلعو أدر كلذاو رداصملا ةشأ نم سل

 رداصملا ةشبأ نم دل 1 داعشم ناكل كاذك ناكولهنال لاقل ودا نملاحت اديد_ثوهو

 اميفامعب نامقسف مهله فب هللا ىأض رالاو تاومسلا ثاريمدتو لجو زع لوقو مهفاف

 هل ان"اريمن اسنالا ىلا عجرامن ولج منال نواقعب اع موقلا باد وفن كلمام_يفدحال سبل و

 اهنمآوت ةنحلا ضرأ انثروأ ىأض رالاانيروأوزب ءزعلا لب رتل فو هضئرو أ دقو هلاكلم ناك ذا

 نالف بترو ئرهزالا ةثارولا لغأن م سل نمهمف لد هلام ىف ٌترووءاشن ثمح لزانملا نم



 2 ثرو ءاثلاف رح +واولاوءاهلا لصق

 ءيثلا ىف ثاهو 0 ودبس ثاعو يت (دم) مسج عتوأ ا 7
 ردم عد مو

 لموهواوثح اح اصولمك ىف تاهو كلذكغلا ىفبئذلا ثاهو در رغب هذ خودسفا

 فارعالا نا دشنأ هند باوغلاهلجرب ثاهو باصا ًاممهلاملا نمىل تاهو املا

 و <و زها وم و 4 تا 00

 تيكيدبسار؟ ”وسنولود 3 ثنى دقو

 هك وى ه ني مح صولا

 قانا نم هلٌتْنِهو انبات هتيطعا اذان امه تْدهو فيعضوشر عشت ثاكن

 : ع مومو
 ةيؤرلاف هلتوثحاذااناَمهو اًممهْث مها

0 

 هم هودع و سس ه2

 هلوقفلاقو هلام مدت اه لاق و ةرئاكمل ُساهملاو تي اهلا تباعوإْت صاف« ١

 انمهتيملاملا ن اهلا ذخألاربثكلا ثيل لاك مثيلا قرسلا عسب لارام# 1
 ومر اصضم هوم

 دشيع ضعدىف مهضعي )تداوي اهانه وس مولات ب اهو هتحاح هئمباصأ اذا 1

 هو عمد م د

 سانلا نمةعاسجلا ةميهلاو شهلا لثمدكرل ام تمهلاو متبل موقلا نيا ةموصخلا

 ةشيهلا لثم ْ

 ةفصشراولا(( ثرو )ل هنمثاوُثو لجرو دعلاو فعصل هوو 14 ولا (ثنو) 26 واولا لصف ) ٠

 لجوزعهللاو مهم انفدعب قببو قئالكلا ُتريىذلا ادا قاسلاوهو لجوزعهتناتافصنمأ|

 ناك أم عجر فد اوسنم شن ولكل ءانفدعي قميىأنثراولا اريخوهواهياع نمو ضرالا ثرب

 لاك سودرغلا نوثرينيذلا نوثراولامه د ءاوأىلاعتهلوقو هلكي رششالددحو هنلادابعلا كلم |

 ادهولاك هريخ هترووه اخ ديلا ذاخ ةنلا ىف لزم هلوالا ناسنا ضرالا ىف سل هن الاقي ىلعت

 ع 1 0 3 2 0 ل 1 لاا لاول ايل اكيد

 هنربهاب ان الف ثروديزوبأ هناراوهنادووهبر واو هنعهئيروودد تو ةلمارو ف.عضلوق

5 2 - 
 هومدمدع مند 9

- 

 "رووأنرو هب الامان الفٌتثرولاش و اني ارئاالام 6 000 انثاريمو هئازو 0

 كندا ن مى به ءاناهئاعدوابركز نعاراسبخلا ىلاعت نتا لاهو كل هثاريمر اصف نُئرومَتاماذا

 / قثردا ارآامنا هدسس الاف اريد هلريصتقى دعي د قبب ىأ بوشعيب 1 سرا

 هللا لص ىبنلا لوقا لاملاه ابر قأهنرنأ فا ثوكينأزوخكالو ةوسلا بوقعيل ا!نهمثرب و 3

 # و 44 - 3 ؟
 دوادنملس ثروو ل >وزعدهلوقو ةقدصوهفاكر تام ثروال ءاسدنالا رشا عمان لبنوةملع ْ

 ند ةرملا ى-_ءيةششطعلا

 يدعم هأ سشطعلا



 لصالاب اذك ىتد هلوق

 ها نيحدلعاو حرششلاو
 ميت

 رسكلاب (ثرهلا) )6

 ةدلب مضلابو قاخلا بوثلا

 دقو سوماق ها طساوب

 فاوملاو هوما اهلمها
 يدعم مأ

 ثينه ءاثلا فرح ءاهلا لصف 3

1 2 
 حاملا لاف ثابثهلاهنممسالاو بدو برحىفتوصلا

2 

 مهم مام 1 ل
 ايوا *يف * اوناعفاود بفاءا او

 9م دل و <

 للتلالاولا ةشعواداب هلا ثايعهلا وهمه 3 غنلالا مالكض عب ةناكحّت اههلا وهمرمهلاو

 هرطعناعسلا تمعدقو رطمانمةع :رسفرطقلا ماظعودربا و يتلا لاضتناةبْملا و مهلظ

 نم ىرملاتئطواذا ةمعارلا لاقي 0 لعلنا راذاهملثو
 9 و صمد م

 ىمحالادشنأو هيدر جلق قوت قعيسطرلا

 ”ةمد جمدءددومد اا 1" هد وج

 50 ىلا لقب تدم #* اناثتغترحما 'اضدشنا

 لا( ثحإ) («) هامش ذكتاكاذ كابتن جرو بذكلاّتهلا ىنارعالا نبا

 دود هياصص أن مانا ىفناالفءاببلاسقي اهتاوصأو لهآ سانلا نم" :رثكلاةعاسملاةءاْهلاو

 ةتلهلاورعوأ اهكفوءاهلارسكبةعامىأ ةءاَْلَعَو سانلا نماًمله لاقي ءارفلا' نّونم

 ةعاجلااروصقمةاثلهلا باعث لاقو سانلا نم ةعاجلا بَلِ !ىلارعالا نبا. سانلا نم ةعاجلا

 وأةمضولاكم هنملقأ موق ىلعنول زاد م وقلا كلهن احتلا ةهيضولا نمرثك ًامهولاك
 و١7 هدد

 نبا نع مرماه نموهو هلفسلا ٌتئالهلاو قرف ىأ جو لك نم:ءاماه تءاجو اشراك

 غةةهءو

 كبل ( تبلعإ) مهتعاجتوأ مات نمدانعما ىرأء ديس: لاقو هرمسشت لو فارعالا

 لأ نمزيش فرب تأ لاك ةفش>ىلأ ًانعرقلا نمر اشملاو مدل لاَش وقوجالا

 ير و“ سم 50 4198 "ا هو

 ىها 1/1 تلال داتا ارسم ارم رس نس اللامع رضنلا
 ««ةمو

 ىو تبان س انلاننب : تءقولاه لا ارابْحألا ورومالا تبان لسبقو هسه اظدح و

 ىطالتخالا همه او دحاولاكدحاولاو»ُّساَنهلا هلاك تنكو «دن وراه ٌتاَنِصَو روما

 اندست ومدعبت اف ةمطافناثيداىفو ةدئازنونااوديد_ثلارهالا لاقي ولوقلا

 ممسوهيلعهللا ىلص هنا لوسر

 نيل اراك لاه نك ل ةيييهوءاما لدي ناكدق

 بغتالو مهد شاف كموق لاف اهلي او ضرالا دق كاندقفانا

 »هدوم

 لافرخاثندحفرعشلااذهدرودقو ةفلتحلاذادثلارومالاى هوْثاَنهلاةدحاوةسشيسهلا



 14 ثعض  ءاثلافرحوءاهلاونونلا لصف

 هل هه. جرو

 دق ةرطلاق م للاخ ةيع دوطح

 ه<و<عخ < ت5 ىدوم”و < < دودو

 دهشأ كسلا دقعكب ى 92 هنا كدحو قرار 5و

 ىربْنالاك هديه اناهدهجو سفنلا رعو ةئيكنلا غل ديدش أى حلاءلزنب ملون

 ”رلمخخ وأ لاق وسفنلا ىهةفرطتس ىفةثيكنلا َنأ برغم ار زولاركذو

 رذعم نينموملارمأاناف 2 كلتا بوشار 4 رك ديرومالافانر ذاذا

 سفنلا ثمو+و رودتمونأ لاق س رمغنلا ةثيكدلاوامبدهجو اهلك انس | لكفلا بعوتسا لوقي

 ىوشلاةثوكنم ىهفايينفب ركلاواهاوق كس هلاترطع ضاخشلا 00١

 ىأ ةئيكتلاديدث نالفىرهوللا مسااجن ا و ءانقلاو يصنلاب

 اهاوقلد الا ثئاكنو هلق دهجاذاربعبلاةئيكت تغلب لاق ةيخ بأ همكم ت تفرز

 ير ل 0 ياي ل . :
 دوزلاونافوطلا اهداتعءاكرخ + اهتتاكنام ردأ 0

28 2 0 3 0 20 
 فالخال ىاهيفةئنكن الالوقن الفلافو ريسسااىف هدوه< ىدقأ ىأهريعيةثمكن نالف غلب و

 انممس ناك اذانكس مرعي, لاقيو اهيلا فرصن اى ىرخأل تكس امم ةجاح نالف تاطو

 رعاشلال اه لْرهَف

 امها ءاوملا ور آنا لُدلاَرعَكَذَقو ار طوسلابت ل اعشكسممو

 مور ةووور 9

 رافظالا لوصأن ء قاّسلا تكن كلذكو نعش تكساف امكن هتك هردغو كاوسلاَثكن وأإ

 دنعنائناننامظعامهوهسكفرعلا عشت نأ ثاكستلاو ءىثلا نمسك امتنا ا
 0 2 2 1 4 " 7 دة 9 ءاال

 اهدخايرثملا هشوهو لبالا ذاب ءادثاكسنل اوُتاكلْلا ىنامعللا فاكتلاوهو هذآ ىمحت

 ىلع 3 *# ىةه ع 0 2 4 َ 9 ١ ّه 1

 هلدشتأو هب ؤسسهاكح فورعمر ءاشثكنلانب ريشبو مساكن و اههاوفأىفآإ]

 و 9 ةم 5<

 ةقلاهنوتلا ثو «هضعري دش اهاوعدو تاو# ْ

 وداد وؤىدو 2و ماه دءادءو سان د تاور ومو 0

 طملختلا همها وهبها( ثثه )هر 9 1 0 يكدر هلم ٌتدك(ثيه) 6 لصف ) أ

 ع) < دةدمو اوي” هدوم

 ظ دشنأو هلل ى أهئابتهوءمأت نسور داوةيلشاولكز رحاذا هتمش منخل اقب
 ب ده عه < 3 هو 3و عا سو 26 2

 طالتخاةَتْمهْلاوتَهْلاَو ضعي لا َكطْلَح سها ءدسنا انامل سمعلا لحي لو#

 1 تع جس نط



 خخ نم جرد سام هلوق
 ةرامعو ةيئاس , نممظعلا

 حرض اكس ومافلا
 يدعم هأ مظعلا#

 تن

 نك :+ ءانلان ره نونا لمت 1

 .2 0 ع: «-

 0 ى -- 0 همت ار وريسلا

 «.سهإو»

 تقئورسلا ف عارسالا ثيقتتلاولا# 0 ال انماعط 500

 لالرف ىممالا اقر ضررا ثنو يملا نعتالف
 ءواقو د دو

 حلا دملولا ىريشب ك وح #2 ثق لت ىارطااران'؟ كن 117

 2 و5 6-5 مود وزود 000

 هوس ءاوائقنهمفس .مظعلا ٌتقنو ةاصسموأس افباهران“ ١ اذا اقناع هالسب .ٌصرالاثقنديز ولأ

 ”ىرسهلا نعاهلاتساو هطلت دحاو عتق اره !لاشو هحمحي رذعسا

 1 م هك
 طري او هس قصت 1 #23 ا دسل تس دشنأو

 حرخسا هن هر "اك ملفعلا تدم نموهفهب اورلاهدهت دا ذاولاذلاناه- رس دقت ركن اوءالانهاوراذك

 (نكن) ةعمنلا تقلا كارعالا نبا ع ع سر .رطسإاو اهّدو
 ت2 ولاا قم يواجدو 892-3 يدم .2 5 - وول و 5

 هرتلاتك انو ان اك 00 0 يو نمهحلصتومدقعلام ضقت ثكذلا

 0 لثملا لعوهو اهوضقن مهدوهع

 اوضقن م هوعياناوناكم الل بلا ةعقول هأ مهبدارأو دهعلا ضقتتكَنلا نيقرام او نيطساقلاو

 2 يدع ها د2

 تاكا اوثيكت كنوشكن ل بحو را اوما نيقراملابو مآشلا لهأ نيطساقلادارأو هولتاف و هقعبب
 مسالاوة بنان لية لالا سلو ةم هال دل ا ىطت تا ربكلا بكب لاو ث 2 201

 زيزعلا ليزعتلا فو ضقتافهضقن ى أتكلم اودهعلا تكون يكشلادلك اخ أ

 الاقل نمل لاوهو ُتْكَتثاكن ًالادحاو اناكن .وقدعب نما ءتضقت :ىلاك اووكتالو

 هم ” < 2-1 2

 ةمو رملااهط ويح كلكنو اراك صالة صا تكَخا ذاق يش ومرة عسشلاوأ

 اهنكت ىذلاو تلمعتساو ةسان' تلزغو قراطملا, تبرم «تدستولي) لق وصلاة طلخو

 9 5و 5 004 و 2 5 هه 5

 فوصلا طوخ ثكلذتاكهماكحا دعيه ةنوهوذهعلا ثكت اذهنمو ثاكيهللاق
 لوزغملا

 مهد 2 5 َ و ه_ 5

 طدللارسكسخلايثذتلا تكلا ١ اذهباوعفتالاقوا يفامهب رم وقرا دب مناف قد رطاا
 وا و ءىوو

 ةثيكسلاو للا مالا ةثمكنألاو هلتكداعب م ضال ب ىجمرووأرعشوأ وم



 نيح يبل ةثصنل هحلاو 0 اى ليرح نعد قتلا ندسشم ةلاثفلكوهديعوألاق

 و

 ”ىعلار لاف حرملا هاذا ترف م دو يفت منو رجا مات ني 1

 ةالصلاحاتتفافث يدل ىفلوقامأو اهمدّلاس ىأ اهنطدىفام ا 00

 هنالارعش ثقل يساعاو دسعوأ لاق رعشلا هنأ ث يدحلا فيريسفتف ثفنلاامأو امهعطول

 قو تي هسفن ىلع نين ذوعملا أرق هنأ ثي دخلا فو ةشرلا لثم هيف نمُناسنالا هي هلاك

 2 دود ءدةهوود ْ

 ماو نامل تكون حام ةفلااوا وسلا نبى 5 , امىعي هتسطعأام |

 لعل اس رهوششل .تآرود_هملالدبال ل 11و هي اقتل هذهلْم لوقت ام لع ىسعديزباما

 0 51 رخو عرسأ هلك ث قس اوثقللتاو ثقنو ثعس ثقف :.(ثقنن ) برعلا نم موق حاصلا

 5 ثقل 0 هائلا نفرح نوتلا لصف
1 1 

 نمال دبهيفءاثلا ىرأو هديسنب | لاق عامكن ءفيحتلا ف ةغلّعتلا ((ثحخ ))اهن.-عمجت ىأ

 رشا تْعْنلا ىارعالا نبا (ثغنإ) نس توفل يت ا ءاهتناوءافلا

 قمل نمّلقأثّقنلا (ثفن ٍبَصشو ببر وداوصعو ثق فانعقولاقب ديدشلاادلا
 ا يد

 قارلاٌتعَت هني لفتلا 50 قدرلا نم ىئهعمالا نوكم ال لفتلا نال

 دم نود 39ووم يد

 حوت لاق مسو هيلعهتلا لص تلا ناثد دما فو اناثفنو 0-2 ,ثفن مك افو

 بلطلا قاواج اوهللااوقناف اهقزرفوتست ىتحتوع : نلاسفتّنالاقو 220116200

9 

 وو ه2

 ما هود

 00 23 هولا 0

 قناروك. دو زغنلا وزمهلا امآف هشقنوهئفنوهزمه نءميحرلا ناطمشلا نمك ذ وعاش مهللا
 مو

 مدس

 لال اطخلا لاق رثالا سال اق 20 *ى كاش

 3 0 ا *ىفلإا٠ 0 . ١ 7 ل 9 ا 4
 اهتمت هش ن وكم تألم ريثالا نبا لاق انههاهل عضومالو لاه ثفنلاريغءئدىف ثافثلا

 5 0 2 د ير <
 ١ مجاوسلاو 3 0 افئلارش 4 00 هتعرسو هرئاورو ثغملا ةرثكب تادنلاب

 56 ف 2

 اذ_ه ىلا كك سنا نسر اقبال جا مففقم ةلاولانمثينشلا

 ا

 0 00 2 وودمؤو ةو< م
 و 05 افنوشو اهنانلَغ لوأف كل ذوٌتيرقلاو هيضغ هس ند مفدي هناك ىأ اضع

 0 < هوم قور هد دءو ما وود سير 10 ا

 حم
 31 ىو برعلاناسأ 7 /

 يكحشلا يايارفرت
 لصالا ىف اذ كه ملا

 امناو لوقي نأ سنالاو

 لمانلا امم عسشلا ىمس
 هىءوصم ما



 ة ءاثلا فرح نونلا لصف 5
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 هناقك دعنهنادباو رمسلا نالعا ىف مهلاثمأنمءارغلا مه رس موقلا تح و هحبق نمرهظام
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 عر زءأشد دب ىو صخأ تن دخل ايهناكو جيا رضتسالا ثلا د فل دلك ها ريما دنعأم

 9 بعو

 6 دو 00 ا 00 دح ىو انت دايرابخأ نوب ال و

 او 7-00 ل تال 50

 ةرقب 6 ال نورس راواك لا مهب اك روقلاتيفافنأ واس ارتنمحب 0

 الْضااَديَامْسحتلار دمك #3 ةوصب عار اهنمنيعلا ىدم

 دار رشا سيصلاو فّدهلاو ىارلانيبامردمكه صارتاهداو نم سر قةرقنلا ندارأ

 و سا ياو 9و ىو ه 5 عاد <” ىمه- 2 ل 0

 7 5 ب ب 2 1 2 » 0 2 ٍِ

 و 2 708 , أ 9 ع 2 َء 2 : 2 و

 عمج نارتو هو فدهلاث حفلاو ملغ لبق اوةيعلو او ئىديصاو لأ ,ىينسأو هب عولولاو

 <سو 5 - م 0 2007

 ٌكلذو شو 3و يي ا يصاب يمن
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 ه) يوم ©

 ىانالفى ثدعن نالف 0 0 اردت ان

 و ةهمو<

 لاك ث احنا امهنمعججلاو ناسنالاتببلا كاذكو بلقلا فال اوثحلاو مو عسسل

 عا - 3 9 1 52 2. جدا 2. ىف

 انانأ ف صي ةزعربشك لاق تنعسفاشلا تلتاو 5 اهات ساما ُبولقوت »*

 ه توم هم ب ءان مم

 اناصتاوةروستسعسدقو 3 لاء َتءاهطتلَ

 و عم 1-0

 تراس ةوقىفتنع» ٌنالردصملا لع ستماذ#ف قل عةروسف 2م

 ىا



 6 ثم ءاثلا فرح * نونلا لصق

 أ

 هو

 زحارلا لاك اثالواس عد تنارام كلو مك انينالواتنع هل تدأرأم

 اياع نحت لا ثاعمألا * اثاث االواسعىَري :رثدَلَ
- 

 2و مو< ايناس ار ا زر

 هس ”اوارعمف صد ريهز لاقو تشنساو رفحورب امو ع "عج تاثآلاف

 د جاري و 2

 ءاكواهنم ههجول سلف دلف د هنأ نعال

 ُتِصملاوَدِسّدلاَو تسلا وهوا تارثلان «٠ مت ذأ ييابئْماييارعال نبا لات 3ك

 ودود ل2 وويث ل 09 ق 5< 22 هه 1 0 2

 نورغح نايبصلا أب بعلب هب ةيعأ ةنوسالاو هحرخست يإورشكقا ثساشدحو دحاوهلك :

 رحلا كمن نمي مرضت لا ل ارعإلا نبا باعد قفهجر ا نكأش هضنونفا ب واريح 0

 رولان نم تربو نيا بشمال وشك مطل اعضارا

 تدل لا (ثن) هلك انعفا روبأ هرم ف عضومبفةتح استقر عيبسلا قل 5
 كَ ُظ' < 52 5-6

 ةةعف همر 2 رجل ير ثيدحلارشنو»لسقو ثيدحلارسشنا :

  كراصتإلا يطل سخل وا 00

 نقتاشولنكَتو تب 00 دنا رسال انواع

 14 هر 0 -

 5 يو

 هكدولاسامظعلاّتو نيإسملل نوفل تالا ورعوأ بلعت نعش نموئ الجرو

 - د ل 2 8 2 0

 رعثشب دح قو ل ل تخلع تا 5 هلع رع ثش ثنو
 يي - 0 2

 4-5 ص م دم < رع 8 د

 تدلل | تن ثنن تن اوتكلعا تكاسإر لاقت تكره لاقت هلآسي هان ًاالحرناهنعهللا ىذر ظ 0

 كلمأدا را نمسا نم هيفامع مشاَذ ايو اد امي درمسكلاب 2 قلت تبجلا ثيتىوريو

 هدد وم د4 هدو ع 3# بيس م 95و

 لاهو هيت وحلم نيو رأيت ديعول لف يس شمل لو | ظ
 مو -

 سا م جسر

 ىرهزالا انو اًننَسعوتنَ نسل نمهيفام مراذأ مب ماو نونل اءّمسو ٌتبَجلا تري :
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 ةرم بؤ لس

 وهفاشت هش ا اريثك اقر رعقرعاذاتتو ألا ىراذاَنَْ ٠

 ثبلاك تل اان ا 0 "الع دزءأ ثددحىفو هعاذأ اذاكلذو ريغال نونلا مض

 1 و بمو

 ثني  ىلعهارجأف تثني ردن ممثشاوانلا اوحأ ىلع سانلا غلطنالو ادار 7-5 ظ

 نبالاق ىرتسملا ىدّنلا طئاطاٌةّتلاو ءاقسلاو أ قزلا عر ةئمَِلاو دولا

 100 و 5و 302 3

 ثخح (نينإ) عاملا تنتعمالكو ريوبط فهي وبيسهبلا ذاع نأ دس ُظ



 همضتقت كرنك ثانم
 ا هاتسلاوةداملا

 2غظذ111111ممااااا مما

 ٌيقرغا لاقي ور_عونأ نيل ُبِطوةهافرلا ثاينمالاو هلل ذودهكصتت هدلاه-كمو 7

 ةمالدولأر ءاشلالاف 07

 ثدث ءاثلا فرخ« نوثلاو ميملا له ١

 ءاملاف للا تاما جبولق ثم مولا "ىلع ثددح.ىفو 1 ا ور كل

 حجباو "هلومسلا ضرالا ءاثيملا حاصلا ىفو ةئمّدلا كاذكولمر رسغ نمشنسللا ضرالا انما
 7 سم وم

 لسا "لمرلا“ هانمملاو تدربو 5 ”الف ترطماذا ٌصرالا تئسسَو فيو 0

 ع تناثر ففاولاوست ليشكل وكت مفتى لا ةعْلّتلاءاملاو ةبسطلا يبا .ارلاو
07 

 مهلدشنأو هنسل هثسوهللذ لجرلا
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 هم 2و و هم < 2
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 هئسنلاو ديلابرقل اودو شن نس لج دش تاب " ىرهوملا ىرلادعي ضرالابْ اما نعقو

3 200 1 

 همم داوم هك وام ىلا 90 7 م
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 ةو- و -و
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 لاقيو هتراثتسا اهيسئمقاهئاوقب بارتلا عضل |تادسو اهرهظي ىأ سانلا بومع نع
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 ءاشعلا دعوة وسلا طالتخا ماللتلا تمديزوبأ فرظري_غامس اوافرظ لمعت وأ
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 لاق ةيعالللاثاللاو ديزل

 ثالمىذب نم دز درع نه + ناعزاو قولت اذ

 - لمس تحور ل

 هش صان وتم ةنوعخ هلا ثامتدكسلا نبا (ثعم) مملار سكب ىنارعالا نيادد شن اذا

 همفوه تاَمئافهتفداذا انانوموان وم هثومأءاملا فشلا تمم ىرهوملا هقاداذا ةغلهثمعو

 ملا ثامو هس صادم *لا ثأه (ثيم) اهركذن نحت اهو ةئانو ةيواوةماكلاو ائاسمتا
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 : ثنابعلاونابنألا ت-اطو اند تاما اسما امعاذات
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اورملا نم سرملاءابعأوالوقن
و ئشلا قب فهاسيرشب وُ طقال

 زوع

 0 5 دوو و

 ملال جرلاثاماو هلوق

 شماهباذكث اّتماو هياوص
 ىضت صدا ط لصالا
 هلوقو كاذىفهملعةدهعلاو
 هياوص لعل حلاهتس ماذا

 وطاكدي رشوءاملا ىف هس سه
 ىععد هأ رهاظ

 قدها ملال اهامعاولهاوق

 قيسوعلفامعأذا تسلا

 ب ها مقلا



 ”هلمهملانيسااروههسق هلوق

 يمصم ها نشلااال

 .٠ .٠ 0 بار 21 52-0
 ىا ىلا مهتثغ ف ريسخثد دح ىو محاداثغمدقو ىلارعألا نبا نعمومم ثوغمم رو

 6 ءاشلا قرح هب ملا لصف 1
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 رطملاثغمو مهذالبوسانلاح الي ناك اذا ثغامتلحرو حالعلا ديدش عراصم سرا

 2 1 3 سا / 5 1 ا 0 2ه- ا

 هثيخو ةرفصد هنولو هم_عطرع_غفدإ_.بغفرطملاهباصاثمغمو ثوغ وهف اًغمهئغمعالكلا

 8ةوم ور 2 1 0: 2< 24 000

 هولتلت مهناك ديد_ثلانسلابررضدورضاذاانال_فاوئغمو مهلا اًدحخمرمُسد ممعمو هعرصو
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 اهعصو ىرجلاث غمو بسنلا ىلعرب رش ثغمو ثيغم ل -رو ةاحال.هوأرشناك اما ذا هانعم

 ع 55 ود مص

 * عمو 2 0 28 4 م 0 1

 فايع مانانا.مءتردح ىو عداصالاب كلدلاو نمرملا تملا لصاو مهمتدح اوم مباصا

 11 و ا ا
 هناثن دل | قو هودع هنرمشدق هيشع هثعدأو ةمشع هنرسشدف ةودغ سهلا لن غمأ تلاق

 ىدالا هّتلان ىأ ث هو ثغمدقبارشاد_هّنا لاف هسباق_سندىعب انوقساسابعاللاف 2 و 9 5 ب . ٠ ل
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 3 2 قوز م4 شك 21 936-2 هلم بد 2 ه2

 ا 01 كراك راك تموت ثكم .راطنالاو ىسللاودانالا تكملا (ثك)
 و و ا ا 76 ا ” 0 دمت

 لهبالىذلا نيزرلاثركملاو تكمكتو رصةبودع ىفا.عللاو عارك نعى كمو هلاكمو
 ا 2-7 و ا م اس 2
 ارض بتاع لثملاوأ لاق نيزرى١ثدكملحرو نوثيكملاو ءاثكملا مهودسعأ ىف

 9 < 0 هه 20000 : 9

 ثكم كر ذقت نعملاف 5 رعصأ نمةراعُش ى سلا
 0 - 1 و2 4 ل 22

 م 2 ب د ش قام ىلا
 ثكاملاو ةرقاف مكبلعأ نا ىا كرَمْمآنعىورب و مران ١ فانا نعىا ٌكرفَمَت نع هلوق

 سانلااهرقءارغلا لاق دعنزيغ تكف لح وزع هللا لوقو. ةنازرلا ىفامكم نكي )تاو رطتتملا
 0 م نيالا هر

 روصتمونأ لاك ةماقالا نملد رص اةيدكرم نر 0 3 حفلا مداعاضأرق ومضاد

 ع 4589 عى ”<و ا 4 111 2 نا 2 8 3

 هلعماقاو !|ىعارطسا اذاثكمولاف سا.شلاوهو ةزئاج ثكموردانوهو ثكمةنلاعلا ةغللا
 2 3 6 0 7 1 5و 5 و . قاعد ل قدور يمحو 9

 مسالاوناكملا فث باتل اوراظتنالا عمتماقالا تكلا او ثدتثكمو 0020
 م دس و 2 2 2 80 ا

 ىانكقملج رلاراسو ثكملا ىدصخلا لثمىئيكملاو اهرسكو ملا مضيت كملاوثكملا
 ثكام ُثيكمل جرو لجعتسمريغ اناني ىأانيكم ا وضواضو هناثي دنا ىو امم 51 و 37 1 ع 28 و ١ 1 ا
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 . ده. تركوا نرش يش ل ل 52

 و 5< همم و ه < 4

 1 ا هوحتو زمسغب هلو هلا رموسردلاثرملاو هذ مع

 مدا ه9 - «وو هه

 هلطسأا ث هو« ثَرعلةنملا فطارق# قا هسا اثير هن يحوقرتشي ىحهريسغو

 سلا هرم ايلا صملا ثمار ءالا نا كلذلاهمأا هما نهسياهلاناهنعو
 هوم و هوم < ه1

 لاق اهكالاذا هعبصا ملا ٌتّمصو تا ص ثرع ص دقو ةدحاو ٌةَصَمهمأ ىد

 بيلبلال ليك

 72 5و هيمو وو هم ّ*ه- 355

 هد ون *رعدهلاف »ع مهد. ناكىش مةعج رق

 8878 *- و

 نآرقلانحراوخلا مصاختالهئبال لاك ريب زلا ثي دح فو هردزدب ضع اذا ترم ىصلا ترو :

 < يآ ع < وو تدك ان

 اهنوصعواهنوضعب ىأ مهكمنولرع تاسنصممن كفاه مهتصاختريبزلا نبا لاق ةنسلامهمصاخ

 355 سءدو 2 هع وه 8

 50 00 رع عدولا ضو نا اونا نعاوزعو اون مهنأ ًانعيزركلا د ئالقيعسلاو

 كفو قجاللالثم بصي مف عمطف كاماعاذ (عّدولاو عادولا كيرممألألثلا فوم 1
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 قو روقو ملح تر رمل جرو لش اَو 2 ىلإ ارعالاننا ترام ماو ماض1لا ىلعر ومص

 هوأ سهدق ممن !سامعلا لاقف نوقسا لاهو ةياق.لا قأ مسو هيلعهللا ىلصونلاٌنأث يدحلا

2 

 نك اوني كرو سولو ةرمضولا مهيدي لاخداب هوذسووهوريضو ىأ هون حرمت لاق ةودسقأو

 عم“ ه5

 ىأ هم اهضراواك كد . يره ةاشلاداوذخأ اذا صلال لاقي ىلكلا ليعج نبا لافو لاق

 5 ووس«و

 لاقي ىبضلا لضفملا لاو هنمترغنرهضولا ةحئار مش اذا همأ نأ كلذو لرب خصل هرضولا) 00

 هدد هدو و

 نماهم اهمارالفرءابينو بيدي وشل اهسسم ناتي لاولاك اهوثرممال كاع رد

 ةعراصملاقلرعلاٌتْغملاو هكرعملا ون رخلا قءاعصتلا بتاتا (تغالرقلا عد !
 دوم 7 و

 هن دي هضرع ثغمو شلابهّضرع ب دعمو ملل كهل ارو ماع لل ءاملا ىف ءاؤدلا شنو 1

 ؛ ريعنبرتص لاف هفطلاثغم |
 سوسو وو 57 وهم

 1 ءاننيلا,ثالثاك # هلطرسم وهضارعأ هثوغم

 ف مر 9و رو مس عم و

 ةيطلملا لاَ .رمملاو«ه[هماسف تكلف هليقوبصنلاةئوعْمةباَوَصو ةلادمى ألو

 و
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 : ير ءاملا فرح #4 ملا لصق 1

 عو +ه عود دو ا و2 و
 تآبسح ادي ردن, الاق اصيب هلتيأرف مسدلا هباصأ امس هيراشت مدديسبا اًمسأش

 كو 22 َءَء 2

 1 هيراشٌتمديزولالاق 01 دحاو عع تقوم

 9 ساس اع

 هبوط مر يب علا ملوش اعقاو تعم بارتوالاف هيلع مسار أى رب وهيدس

 ىرهوملا لاق هام ةمنمتل لسقو خرَستمَوُت مو لاو ءامتسلا تو مارعْكاذلاقو
 اع سس و س ع 2عسو

 تدجلا ثمثعرع ثددحفىورو نم-نمقرعْتسع ل -جرلاث مو مص همفلاقتالو
 يس د * لل

 لاك نهدلا لم هدو هنت ىلع ىرباسجساجاذا تاج هنا ىعو مس رتمححلاثِمو

 قدزرغلا

 8ع د اع 5 ع © ني تحس و وسو 7 0

 بناج لك اجت اهو ص رم هيصح او #* اهدواج تمنح بك لوُع

 ا

 نمر تمل تدع ؟وتكلع لاك كيفما هلآسمانأ االحرنأرعشم دح ىو

 ممر #3 انام ىدنلا اح لعرا #2 لاقسام نونلانئوربونمسلا

 ءاملا يئس كيم هلناكسنأ 1ث د ىف و يمس اههضاةمووحن و شيشحلاب وأ ليد دنا

 دي لس ول ل نم

 لاق «ةيفستلا دك واتم هنثثمدقف هتدسمام لكل قو هفشن و ءاملا ر راهم بىاأضولاذا

 نيش[ ةرا

 بهما ءاوشنعانة نفاذا « انفك أ ادايللا فارمئايّتست
 م -

 0 0 وواسع

وُع موت مدع نعال قسيس ديرب لاق شعمن هريغ هاورو
 ىأ ارءالا نبا نع وُستكم

 ةعاسانب اوم ةعاس ااوُثمَملاَش 3 نذل نم هللا عبشأ اذا لج نات
 د 2

 هيهمو هطلخاذا هسه مملاقي طم طلخمل ان 2 ال_قاناوحورىأةعاساوُئلْتلو

 دس هم و
 رمال ع

 رعاشلا لاه ربدأو هن لمشأو هكرح أذا هرم مو هج ةمذخأ لاقي ىفصالا نعد ص نه لئماضنأ

 انثامملا# ثم ثرح تفك 35 0 مجم

 « هو 2

 مملارسك,ثايعملاو طلح ارت [تاصأ هناداراق لي مات ىقالاو 0 0 لوشب لاك

 اهترعو صرالا هسه (ثم) 0-3 : ت6 (دح) مسالا ءةلابو ردصملا

 وذ ةهسسو 3 وو

 هل هرعءاملا فءوشلا ث ضو نونلانن رم ءارغلاةناورو دسعك أ ةءاورهذه هياهم ريك
 هنرعو

 عسا هو هس 7 88 د 226 ةمع

 دقق ممن لكو ءاسكت مت * 00 1لتر م رص ةنرجىشلا تربع هقهعشن أن رم

 نعركب ونأ هاورا ذك لاك هذهوءاملا فري نالف تم لدسبملا تاب ىمدالا ترم

 هوس 5 مل

 لبق 7 ص ص ىرش وذ ايرهش اعروهفادو ِهناماذا هسرهىفةغلان" سه هرم عود ّةلاثسىرغوخلا لاذلاو ءانلا

 هد ص



 ل ا ا ا و ا ا

 0 ثول عجللاو دسالاتسللاو ل ةوقلاو|

 أ ا 2

 ربب لا نبا ثيدح فو ُتدلهعجبو عاصشلاُتلآلا كار ءالانا تيلاراس لس

 ثدللاواشلدسالا ىنم هبووح باب عدنا ىاهلعم ا تارمو ح3 ا ْ
 مام ود

 كَدهلا لاك ةنجذمو فسم ل ثمهتمْلَمَتسللا عم كلاعب و توسل خجأو اقيم

 2 صاس 5 ساتن تع هءجه <

 كللااهنآك ؟ىلعدوسألاَلْثم #3 ا ْ

 سلو لاق بك انعلا نم ُبْرْضتسللارحج نبورعلاك و لدَع نسل اليذحةغفلفشيللاو ْ
 ةارادملاوفطيلا ةعرسودي دسستلاو دولا باوصو لد : لاو قدا يلثمباوالانمائش 90

 أعلاطقاس بانل َنياعاذاو عقرإلاة اواو ىش "الو ٌدهقلالوضدالا قانعالو باكلاال 0 : ١
 اس حدس تع ني < 0

 ناودهف ىهرتلأش هنم ىرتو غلا تقو ىلا َبْنولارحأو هسفن عج هحر او نكَسو ضرالابا 5 0

 أ ْ
 دخابىذلا لبقو ل ثلا ا و دلال ومومالالا ١

 00 ثللامهبّسلانهرخافو اثسللا 0 «« مل هش اذأ نس ا ٍْ

 ضر نيرا لثم ةيادوه ىجمدالا لاقو 0 7 ا ١

0 

9 

 و اس اس من ع موز865 و و هو

 ءاوس للعب رْفعّسلو 3 20

 "4 رومادصدص 3

 85 ا

 ثدللاوه هردز حي رخل مقو اهرولعتشا (؟) ثم كيو هعشومفدوك نمر
 ثيلمناكم دو كيلا و رضخ ا هفضنن اوكسشتنانق رطم ةينصنق 0 00 رالاقن روك نأ 1 ىو < 3 ا :

 5 2 2 ل يس ا ا

 38 7 وه 3 3 1| :

 قو ؟ نطبثماوذبو زا ا,فورعمداو ثدللاو مدعت دقو اهلقام ةرسكلءانواولاتراص ا

2 
 رو ع ص اتي سس

 ةيورلاق اا 0 نمئجريذهلا |||
 ءة+هع 0

 نالاق ءالعلاوا كلذ بخ ةيئابرس مالسلا يلع اواي (ثنم) (ملاسنإلا ظ
 بازتو لا دولا نم هيفاملاسانمم ايفل 2 مدقتدقو يم فور عملاوددس :

 و2 ه5 ىف دقذ ا
 ا اذ هنزاهشمو هتثدشع هلع رمان اهسفو حرث ملوش فابسضلانح انآ تعم

 |ثملكو ثسلآلا كاذكو هبشتلا ىلع ارو هدسنب الا“ د :و..لانيب عاصشلا ملل و ةثامللا

 م

١ 

  1أ

2 : 

  7م

 3 ترعلا ناس )9

 لضصالا]ضاس اذك )2(

 هقروقرفت ىأا كرو لعتشا

 مور ها



 : (ثيل) .. ....هاثلا فرح « ماللالصف 1
 ناب مد ع

 تن مس سالب نائلصلا تولأو ضعي قوفهضعب ىذااوهوثئال عع نالد بعو أى طب ثار

 لاش نك ماعلا فلاي داكيالومصّسلاو يلو ةَّسلاىفنوكيدقو كل ذد_#عب بأ رلاهنف

 ىلعهضعن تابنلا تولت انو ةعدو هريز سعتماو فدان كلو توا يفرعلا فلاقيالو لعب همف

 5 - و

 هيابثتيوأو لمرلاب صن اونينلابنيطلا تولت امهثؤلو شل دقف هس صو هنطاخام لكو ضعب

 هيفي ال كناومللا ىلعرذيىذلا قبقدلاثآَ اولا ءارغلا هردكا ءاملاثولو اهْطل ىانيطلا

 ناو.ملارثاسنمكاذكوةعاجبىاةشا اوعوسانلا نة ثيولوةئاول تدأ اررداونلا فو نيمعلا

 تناَنْلا لاقي فاغتلالاو طالتخالا ثامنلالاو ىّكثلئابقن م ةعاجلا هل عف ىلع وللاو

 نماوسلاطال_خا ىاسانلا نم هَ وعمل ساجناَنا او ةرعشملقلا ساربثاتلاو بوطنللا

 نا الع ؛ رشلادسلا ثوأملاو ثالأملاو اهبثيلدق نمسو مس ىا وت اذةقانو 533118
 و سوو

 مولا لاه ايلا ثوالمهعجو دقعتورومالاهىْنرقت ىابصعيو هبثالد الا

 لاقو ثالنو مهب فاطن ىا ثرالكممنافا ارشالا

 2 هدر هت

 فائمديعلآ |نم انوثتك له

 بوقعب وأ هدشنا ىدهلا بي ودىلا لوقاماف اننايواللا

 ارطملالئاماذادالبلا دقق « مهلّويدصلاحاتحاخَّتي والماوناك

 هل نملوعفمد شف ىربنبا لاق. هنعىنغل هكرتولو ءزلسا ماستالءاملا قالا مناهدسسنا لاق

 لاقو ةنوالما كلذكو تل اذارطملادالملادقفك اوكلهامل مهل قيدصلا حاحا ىا
 و وة ص 55 مو

 0 والمناسب 5 هوقماسدا لع لام
 2م - 42-7

 ثالأو ثولب ه,ثاللاقب هلو-اوعتجاىا سانلاه.ثال ةالصلا نمف رصتاا إف ثيدحلاىفو
 ه< 9و -

 7 رناولا ثالو اهلوصابشملو كاانالممضعب لوقف بابلااذهن منان. 0

 سيقلاو سما لاق اهمهرادأ ”كلقلا

 ولا دكلقلا س ايبشالبا6 #24 هتماع تام مهنتها

 . نملد.انههثال ءأن نأ بوشعلم عزو 0 دالك ثواب هءثالو

 هل ثلا (ثبلا) ةغينح أن علك خار ةثؤلاو ثوم وىذولد هوهلاش داللاد

 ةَوَقلاو



 “ (ثول) ٠ .. ءانلافرح « ماللالضف
> +8 

 3 ع سو ل

 ىمند ” هناطب تل ايلف #3 رمان :رالاوقين راء 23 ىمه# نمفودئأردقو

 ّتط مىاثلن لف ةهادفودىأ ارىا "ىلا ل_هينا عبط الام هنودى حسه ىأر لو

 : 3 5 ع 3 0 قد
 نبالاق ةوقلاوهىدلا ثوللا نم قتشم هنأ عارك معزدسالا ثمللاو ىراهتنا ىاهأنأ ىمسهنت

 هغيراصت عج ةسان“اءلانال ىوقباذهس لو لافواو نعةبلقنمءاملاف كا ذناكناقمدسأ ]|

 ءطملا ٌثولالاو اهلبقامةرسكلءابواولا تراصفلمتاانرسسكلااىتسللاو ءاملا درك ذمسو
 7 و و عر 5 4 5 4 2 5 و <

 ةمامعلارا تكن ههرادأايولءىشلاثالو لعفلاكلعفااوءانول ىئالاو ناسللا لماكلا مالكلا

 02 9- . . ع 3 1 ٍِع 8 5 0 ْ
 نيئواو أ اناول ماع نم تالق ثر ددلا فو اههصعىآانولا يولي هسار ىلع ةمامعلا ثالو رازالاو ا

 ىفو طبرتوت_ةىااههاوفأى عد التىتلاَة مق سالاوةذبنالاثيدحىففو نيتفاوأة غل ىآا
 ع يي مو 5 2 3 ع اننا | 2

 0 ن ن 8 مم 2 1. 8 3 7 5 9 7 .٠

 ءاسوةمامعلا ةراذاوهو ثول نمماعطلا ناولابمجيلعر دين يذلا هنظا "نرخ لاقريثالا نبا لاق
 اهفضْن أرك دقرع هلآسف مالكن مايل ث الو هملع فقوف هنع هنا ىذرقيدصل اركب فا ىلا لحجر

 تنل ىطاا ثوألا لصاةيدتقنبالاك اها طبأ ىأ اح نءنالفشالو هيفاطأ اذا هءثولد |

 لجرلاثالو هبال ىدءاستسالا نسل "”ىوطم مالكب ملكت هنأدا را ةمامعلا

 دشن أو ىلارعالا نبا نعرا دوم لاول ثوب ثالو ذولي ىأ ثول نالفو راذىأ ثولد

 تام سرعت ١ ١» )او ورطلا ت20
 ا :سل ثالوثال وتئالوهفتابنلاوركشلا ثالو لأ الواببلا ىو رادئذبسلىأ

 دقوق فو رادبك الة نوكيد_ةفّثالامأو ههحو ىلعفثئالامأف "لكما كاذكو و متنل ”واضعبا

 لاك علاف هنو تال اوهف ثواب ثال ن مثال نع بولت ثالامأو هنيعتيهذالعاةنوكما| ٠

 ثثاللاو هنولورطملا هنالدقو ثالكث الو ثاتلاو ثالك ثارت 0 يعل | رءاشألاههثال

 1 و تاالكاتب درعلا لون: ضعد لي دتلادقامتابنلاورحشلا قف اللا 1

 اعرا مءاهتلا تافاحي ناك كلو لولا عاام ا انو ىدعلاهوبلقلا

 ؟ىروملالاقو !لاوهدو ثول ن نمضعب ىلع هضاب ثليرل اكلي لاقي و انئال عضل

5-0 

 ىنثلاثاللاقيهحرصنمو هحرشب لوهنس لو همالكىول ىاثال ىجعمو هننبان زف هيلزت

 و

* 

 ويك هأ لماةءلولصالاب

 لصالاءاذكرادومزلهلوق .

 مز)ث ال عك ها رادلاموزإ

 دعم هأ رادلا

 طش الب لصالايف اذك ؟
 ىرومااهنا نكعو لكشالو

0 

 يزهعم ها لعأدتناو
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 (ثول) 2 ءئلافرح « ماللالِمن 1
7 : 8 23 327 22 - 

 همقل>رو فءضوذ ث ؟ممءىطد ةثولوذ ل -رو ءطيلاوءاحرتسالا دوللا نموشهو ريغص ل صن

 *-و انما 0 0 0 02 , 00
 ثساملاو ءانولةعدو ثوللا نيبءاخرتسا همض ثول حرو ثول جرو هو قج-وءاخرتسا ىأةث

 لاق هرد-طل مودأت اك امطبباكسلا ناكاذا و ءامااهبءانكول ةناكمو هنهسلىطملا لاح .رلا نم

4 

 5 م . 6 3 - 1 و 59 1 0

 (كضعد ىلع «ضعبتامنلا ثولذ ىلاءانوللا ثمللا لاف «ممتءانولهيراس سغل نمعرعاشلا

 5 عا 2س 1

 هلافىذلاو ةئطبلاءانئللا ةباصسلاروصتمونأ لاق ىمالانْثّولتلا كلذكو تةلانزي#تلا ثولتا

 ثولالاو ستحاامىآانال_ةباغنأ نالفثالامو ىرهوملا ميم سلءانوللا فثنللا

 ىونغلالةطلاق لوثالكق جالا
 5 و دموع 5 - 5 5 2

 ممعم.تولااصهلا دبل « هحمرفوللا طقس ازغاماذا

 ىسودلاربخلانبةمامث لاو نابملا قدحألا وهو ثولآلا غجّتوللا كارعالا نبا
 0 ا

 اعارعلانيقرلانادجو هنعىت « هءاسكر ثانلمبرالا لصالااذك امئارعلا هلوق
 القاعسشانلا ماوعدنعملعجو هلامدن ز دق وج هنادارأ قم نا هلامةرثك ىننوج أب رلوش 5 نسال
 1 1 2 0 سا ل 4 10 5 : 2 8 : ةمارق ءارقلا

 نءعفءضلاوءاحرتسالاو قجلا ةثوللاو ةثوللاو ثولالاك ةثوللاو هدسنبانونج سم ةئوللاو 0 حلا
 لمقو ةوقىاثولوةثولتادةقانو ةدشلاوةوقلا مفلابو فعضلا مضلابىهلمقو ىارعالان با

 ||| ىنعالالافةّوقلا خفلاْتوّللاو جوهتاذةقانلاقيو مصشلاومعللا ةريثكىا ةئولت اذةقان
 2 عا 1

 اعلا تأ نماهل فد س عتلاف »ع ترثعاذاةانرفعث ولت ادب

 اهتوقلرثعتال اما كلذ ىنعمو هرعشىفوهاذكولاه اعل لوقأن ا نم هداشن ب اوصقربنب لاق

 وهوول قت ىف تفك, قاعتم ثولتاذب هلوقو. تست ت اة ترثعواف
 مج 3 ني > وم تا 2 1

 اعملاهل ااماذا الع ىمه 0 ىعياشو سفن اهل وه تع

 ىفزاملا فدشنأل اك ىرهزالا
 #6 و د د هيمو ا 7 55
 نيبانلاريغوهاناندتشاف « نيماعل]وزيلادعب نمت اتلاف

 ةمزعلا ةثوللاو ةقمملا وللا مصالا جهلا ةئوللاو ةرئااوغو ثوللانم لعتفاثاتل لاق
 ماززسىأ ثول تلق لمعلا ةمزعتدرأن اف ةقملا ىدعةثوللاوةثوللا ىنارعالانبالاقو لقعلاب هم يشع هم . 0 2--ي 1 ا 04 5 3 ١

 ِ - ع ٠ .* .ه 0 2-لا ا ١ 2. : و
 همالك ىف ملححلتو هيآر ىف فعض ىأعببلاف نبغي ناكسف ةثول هناك الحر نا ثد د | ىو هوقو

 | لحعرو ةوقوذىا توا لخرو ةعرسلا نمكلذا عنعالو ةمعلا نعو ثول ت اذ ةقان ثدللا

 لاقهملغف هيلاغارعاش فصبر جامعلا لاق ها تسا هيفتاك ذا ةثول هيفا



 هلا اثيللا لاق 5 اثهال لكلا لثكملثخ ىعملافهتكرت او أ ةملع تلج لاح لك( ىلعشهلب هنا ىلع ظ

 اذالحرلاكلذكو نشطعلاواسعتلا نمهناسل حيرت ادا مضل داثهلْث ملي جفلاءباكلا 1

 لحوزعهللابر.ضقءءاوالاف ناسللاحءارخا نم شطعل اد تعدهب رتعدام كاد دنع هيرتعش

 ةأىماّناثيدحلافو شطعلانمتاسللا عالذإ وهر لا ةدشدنعو ءامعالادنعبلكلا ته 1

 لاق ثهللا فةسعقومىأةثهلمةركس ف ىلعشم دحىو اهلرشف هتقسف ثلا 3 م1 راغب 1

 ثاهل هيلاقيو نامعطي وناضمرفنارطشي امهناريبكلا نيسشلاو ىلا ةرما فريبجنيديعس |
 البيافصي كارلا لاك شطعلاةدشوهو ديدشأ]| .

 دهاشدهشي نأوشو ترالار ماتش يكل ةمانتةنس نوكيالوةلالدلا هيسش ىفاشلا 1

. 

 ثهاىرهوملا امعانائهاوهفاثهلاعجنتغللا فثهلب ثهلولجرلا هاو شطعو از ح نم 37 5 0 هب “+ 3 . : 0 . 2 ْ

 ىلع تاجا ذا كنال ثهلي هكرتتو ا ثهلي هسلع لمت نا باكلا لئكرزعلا لي زنتلا فو ابعأ

 ناكنا بلكل لثكمملغلاقفال_ثمهلاوحا سس أى ئثسحأ اهنعلداعلاو هناي ال كراتلا

 هيليشقلان ال عفنالورمش ىلعهسفنلر دق ال وهف ثهلي ناكا ذا بلكلاَنأ كلذ ونا بلكلا

 د مهو سنو ىب دود

 دس يو

 7 و مول ىو س

 اليك نهضورعفلخن طعحو * اهئاهْللاصسلا درب اذاىتح

 ضورغلاو ريعبلا فوح ىف قاما نمةقبلا ةليملاو ةءوامملاولدلا ىه ولص عجب لاصتلا

 اضيأ ةئهللاو شطعلااضي اَةهلْلاو بعتلا ةثهألاورعونأ لاو . لحرلا مازحوهو ضرع عج

 هجولا فرحا ناله لريثكلاا لاجسزلا نمْىاَهّللاءارغلا همس ذا صوخللا ىف اهارتتلاءارثجلا

 صوللاواماعْاهَللاو رع ولأ هتققشاذا صولا قىتلارجلا طقنلا ىهو اهلل محرم

 لعأهقلاو َةبعكملاودرَول اوَمصَسولاوةضشولا ىهوةدعشما تدحاو ٌلخاودلا ىهو تادعشم

 تاحارملا ولا ريشلا ثولل اوّل ٌثوللاو ىلا ُتوُلْلا ىلارعالا نبا بيذ.لا خت(

 دنءثوالاوروصنموالاق ةلاهالا فةمسقللاُ 9 رمثوللاو داقحالا,تايلاطملات وللاو

 ديدهتو مهنه ةزادعىلعنا دهاشد مهي وأى اتقان الف تأت وع نأل ب لوتقملارارقا ىلعدحاو

 0 9و مان م ص 0 2م يو ااه ع 3
 ىفءطبلا ثوللا هدسسس نا ”هلواو بارتلا ىف هنال لاقي نطلتلا ثوأملا نموهو كلذوحو أهلهم

 هه - .٠ 4 ع 00 2

 ءايلاو ءانرتسالا مضلابةّتوأْلاو اطبىادلبسفنالفثاتلاو ثولاوشو ثاتلاوانول ثول مالا

 ىشوتو رمسلابن «طاندحا "للحارتثاَلا اذا لسو هملعللا ىسدقلا لوسر عمار ذأ ث يدح فو

 لصالا ىف ذك خشولا هلوق
 ىىدااو لكشالوطقنالب

 ررحو شوا سوماقلا
 يصمم هأ



 (ثهل) ءاثلافرح + ماللالضف
 هع

 عسبنص ىضطتقمهثطل هلوق

 بتكن اين مهنا سوساشتلا
 أ

 ث فل فذصملا لمغا

 سوماّقلا ي>اصاهرك ذو
 *(ثغلإ)* هصلوهحرشو

 هلمهأ ءافلا (ثنلالا)

 ناسللا بحاصو ىرهوملا

 (قحالا) وهىناغاصلالاقو
 ثفلعسا و)ةانئملاءتفلالا لثم

 ىدقتساو طينتسا هدنعام

 هقكريملا) ثفاتسسا(و

 اعاضقهتجاح) اذك(و

 رسكب(خرلا] ثفلتسا(
 عدبا)و هاعراذا نوكسف

 نأ تانهامو ها(ًامشهنم

 ةداملسهأ حراشلالوق

 ميمصريسغ ىف اقتلاب ل ث ق ل

 ويعم حا

 هتحاحع نع هئلثلو هنسيل همالكثلثلو هسح ل جرا توه ثلثأمئك هادو فريسخال»
 7-27 ا

 و زووم وا سم

 ضن رعدوعد وأ هدي ضر عندي رضاثطلهثطل هئطلداسفلا ثطللا ىل ارعالا نبا( ثطل )له سدح

 فوسلاءاوراضتموقلاٌتطالتو مطالنحوملاّطالتو هامراذاهسطاورعهئطلورعونأ

 2 ةرالوقع دف وهيلع لقت اثطا هُمْ رهالاوللا هئطإ اوميديأب وأ

 ُثطالملارقوتسا ىحفعضلاب * ياهلا قرمسلا عب َلازام

 ىتحلجلاء تطأ ل عئابلا هبؤميُتطالاورعوأ لاف

 لانكلَتدنو لاحرلا نم ءىل املا لسقنثلا ٌتعلالا (ثعا) مسا ُتآعلمو تدل

 ىدعلاةرجووبأ

 كاو تعلاومتنمموقلا * اهئبرسفاهّمون نعتْضقَتو

 نع ثرلاكريعشلا ايولخ ماعطلا تغلل (ثغل) ساعنلا هل ةّث أدق ىذلا نَلا اومسبتلاو

 1 سمو هادم ُتاَعْللاو تالا هل لاقي همعانو بلعت

 اقل دل تل (ثقا) انوع ىأا وُ وري وربشلاب ميما هطوهوشيغألا ن م

 ءانالا فرح ىلعدم ص نيللا نمسولاث كلا (نكلإ تع تدشس لو باعمتساوةع رسم دخأ

 لا

 ةزعرشكا لاق هل-رو هد هن .رشاناكلوانك تك كد ءذخأتف

 اناكل هانئ وارا ع ٠ نيلانادأ سيل

 ثاكتللا عا اركلاقو ال>رال وادي ص خلو برضا ثاركللا ردك تاما ارعالا نبا لاقو

 قكلذو ح ملدا اقغر اهني[ ملاذم اهنادانيلا ةناكألاو مضلاببرضلا

 هسشوشو لبالاذخأبءادثاكلاو ثاكلأافاسللا عرذلا اريغصريصقوعو تنل مدكت ام لوأ

 نمذوخأم ضاسلاديدشلا ل جرلاٌكاكلاءارفلانع ةلسنعبلعث . اههاوفأىفاهذخ أرب

 عاّنصلا نوصاّصخا ُتاَكْلا همن أن عو 3 صخب قنوكي وسامالا قاريلار خاوهو ثاكمألا

 َْك رتل ءنامهّللا ىر هوملا فوحلافشطعلا رستاهللاوُتَهْلل (شثلا) راعتلا المهتم

 باكل ثهلهدسنا .اعافم عمم ل ثمان اهل ث هل دقو ىنهل ةأرماو ناشطعلا نيكستلابو شطعلا

 هناسل جرخ اذارئاطلا كلذكوردلاو شطعلا ةدش نمهناسل ملدامهل امسيف تولت ثهلو خفلاب



 8 (ثثل) ءاثلا فرح #3 ماللا لصف

 اهداوسفنامشلامملهمشو ثيل وهف هفعض نم ق ملي ىشماذا هنأربخ افريبك يشهناهانعم

 58و

 لاق وههئملأو له شوسا تدو»هوثثدر أ ا

 89+ د هد مءداةمل وع ماهو

 انعربت اثم الىرلاو«فَدلا ناف هاما امة ةبملاةقينسو الاف ظ

 2 ىو هو
 ءىثو فقو ىاةكل مالا ذهىلعىلو هم جي ىردأالو لاقامركب كلوقك ان ا هاكحاذكم |
 نأث يلا فزيزعلا ليزتتلا فو اذكواذك لعفنأث دلامو عامي حت اولانوتبالشل .:

 ثيِللاَقب رسانلاوءاطنالا ثيللا نمل عت: سا وقوى ولاتيلتسافثددحلا ف 01 نحل“ 1

 ْثآَل سوقوردصملا مضلايُتّللاو مسالا تلا لمقو سامقتلا ىلعالملق جفتدت :مءابلات وكرات
 ع 2 تت

 ددنأو ةفينح .ونا هأكح ةئمطل
 سل 9م 9 /

 تا .اعئارامي رك ارو #3 رقغمواعرد حالا يا

 هم < 2 27

 ثاَلْعَلْيَنلح ورطاسوقو# هج لاب ةفدتي امهسنيتسو

 هيئاواسإب مشلاَّثل 0 1 2 اكسال 0
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 0 اثلاهيلعّتلاو ةاذقباوسور أعان وُ ةءاماوثلو ويش كوتعاسا

 هور5و سوم 9 «مموه

 5 ةزرلا افكر هيبرادباومقتالىا ةزعمرادباو الو منعملل ىقر رع دس وو هلستللل

 علق الامانأ ماد ىلا الار طلاكلاو لابعلا 5 وغئلاءاومتتال دارألةو دكار

 تنتطالل تاكمدد رئاذاشلو باصسلاوُقل بو علقت لذامانأت مادةياصسلا تتلو

 تس ل1 لاك ددر ودعت لثلو سأل شلال راسخ سس ناكملاءثلثلتو ءاحىهذهلا

 وو ”ودمع

 دعو لاقوفتسلا قديبعمأ اوقاذهءدسنبالاه# اَدَصْقَأَر وللا بسحا اهيفتملثلت#
 تءمكلا لاق تع 0 هاضنا

 ثوم © تى” ءو

 رادكاباومص ترسو ةنمدف #23 هسسظم خر ”.«اثلاملاطا

 2 ما

 ثاثال-رو تكيف اتننان لها ف ثيل هلثو عرس .ةءاعقدلا ىف 500 تغرس تلتف
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 ةيقراتتلاو سعاقت اتا ايقلا ىلا كباج أد ةدنا تنطالك ما كفى نالتلوأ
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 سانلاءادفلا اناقح ا هيفنيشرالّل اعتادت لاك كمل ثامللاو ثمللا (ثبل) (ماللالسف)
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